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We zijn weer terug van weggeweest !
Het is alweer een drukte van belang op de beide locaties van cbs AquaMarijn.
Overal zijn de leerkrachten druk met het inrichten van de lokalen, met het uitpakken van de geleverde
bestellingen en met de eerste overleggen. Langzaamaan zijn we er weer helemaal klaar voor. Klaar om te
starten met een schooljaar vol nieuwe plannen en ideeën. We hebben heel veel zin om de trossen weer los
te gooien.
Na een lange zomervakantie gaat maandag 3 september, om 8.30 uur, schooljaar 2012-2013 van start.
En volgens de eerste enthousiaste verhalen die ons bereiken zien ook de leerlingen en hun ouders/
verzorgers uit naar deze eerste schooldag. Beter gemotiveerd kunnen we het schooljaar dus niet beginnen.
We gaan er samen weer een prachtig en innovatief schooljaar van maken.
Omdat in een vakantie (en zeker in een lange zomervakantie) veel informatie vaak 'wegzakt' is het goed om
in uw mailbox of op onze website nog even de laatste nieuwsbrief weer tevoorschijn te halen.
(onder het tabblad: Nieuwsbrief - archief - 2011-2012) De informatie die daarin vermeld stond:
- de eerste maandagmiddag na schooltijd (om 15.15 uur) is er gelegenheid om alvast even kennis te maken
met de nieuwe groepsleerkrachten van uw kind(eren)
- de aangepaste schooltijden (Hoorns model) m.i.v. schooljaar 2012-2013
- het overzicht van vakanties en vrije dagen
Omdat de personeelsinzet 2012-2013 voor de zomervakantie in twee delen is gecommuniceerd (i.v.m. nog
openstaande vacatures), hebben we voor de zekerheid ook nog even het volledig ingevulde overzicht op
onze website gezet.
Ook hebben we de lokaalindeling van de beide locaties alvast op de website vermeld.
Beide documenten vindt u op de homepage, in de rechterkolom.
Waar mogelijk proberen we bij ziekte van leerkrachten dit z.s.m. te melden op de website. Wanneer dan ook
al bekend is welke leerkracht er invalt, vermelden we dit ook. We denken dat deze werkwijze tegemoet komt
aan veel vragen van ouders (tabblad: absentiemelding - rechterkolom).
We hopen op de eerste vrijdag in het nieuwe schooljaar een volgende nieuwsbrief te versturen.
Let op: we verspreiden de nieuwsbrief alleen nog per e-mail. Op de website kunt u zich daarvoor aanmelden.
Niet vergeten! Op school is in noodgevallen altijd een papieren versie te halen.
Ook worden onze nieuwsbrieven na verzenden op de website geplaatst.
Genoeg informatie voor nu!
Maandagmorgen gaan we weer met volle kracht vooruit.
Ik wens ons allemaal een prachtig, verrassend en ontwikkelingsvol schooljaar.
Met een hartelijke groet,
namens alle leerkrachten,
Jos Groenewold

RECTIFICATIE
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is een vervelende fout geslopen.
Er staat vermeld dat er een margemiddag (leerlingen vrij) is gepland op dinsdagmiddag 15 november 2012.
Dit kan natuurlijk niet.
De margemiddag staat gepland voor DONDERDAGMIDDAG 15 november 2012.

