Het schooljaar staat op punt van beginnen!
Zes vakantieweken lijken in sneltreinvaart voorbij te zijn gevlogen. In ieder geval een teken dat we
het heerlijk naar onze zin hebben gehad. Op school zijn we deze laatste vakantieweek al druk met
alle voorbereidingen. Zelfs het eerste teamoverleg ligt alweer achter ons.
Het gaat een bijzonder schooljaar worden. Natuurlijk zijn daar al die ontwikkelingen en innovaties
die op het programma staan. We willen een bruisende school zijn en blijven met altijd het oog op
morgen en naar de toekomst. En juist die toekomst maakt het nieuwe schooljaar heel bijzonder. We
gaan hard werken aan de verzelfstandiging van de locatie Reitdiep. Een fikse klus maar tegelijkertijd
een enorme uitdaging. Nog één jaartje een school met twee locaties en daarna twee zelfstandige
scholen.
In de zomervakantie hebben we de sollicitatieprocedure voor een nieuwe locatieleider Reitdiep
(beoogd schoolleider) afgerond. We zijn heel blij dat Ronald Middelbos deze taak op zich gaat
nemen. Een belangrijke schakel in het hele proces naar een zelfstandige school.
Maandagmorgen is Ronald op de locatie Reitdiep aanwezig en kunt u hem alvast even ontmoeten.
Ook na schooltijd bent u van harte welkom om met hem kennis te maken.
Maandag aanstaande (29 augustus) gaan we weer echt van start.
Nog even wennen aan een nieuw lokaal of aan een nieuwe leerkracht maar ook dat gaat helemaal
lukken. Op deze eerste schooldag bent ook u als ouders/verzorgers uitgenodigd om vanaf 8.20 uur
even mee naar binnen te lopen en een kijkje te nemen in het lokaal van uw kind(eren). Gelijk een
goed moment de groepsleerkracht even de hand te schudden.
Maandag gaan we van start! Niet vergeten dit weekend nog even te genieten van de laatste
vakantiemomentjes!

Tot maandag morgen 29 augustus!
(let op: de wekker heeft maandagmorgen gewoon weer gelijk)
Met een vriendelijke (vakantie-)groet,
Het team van cbs AquaMarijn

De Gouden Weken
De eerste twee schoolweken zijn op cbs AquaMarijn ‘De Gouden Weken’. We willen dat onze
leerlingen met plezier naar school gaan en zich daar veilig en gewaardeerd voelen.
De vijf belangrijke school-omgangsafspraken zijn in alle activiteiten daarbij richtinggevend:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• We lachen elkaar niet uit
• Niemand doet zielig
Op vrijdag 9 september sluiten we de Gouden Weken af met de officiële ondertekening van de vijf
kanjerafspraken. Het hele schooljaar door zullen de kanjerafspraken centraal blijven staan in vele activiteiten.
Het vormt een vast onderdeel binnen ons leerstofaanbod.

Op de website van cbs AquaMarijn is inmiddels al informatie te vinden over:
- Groepsindeling en Personeelsinzet
- Lokaalindeling
- Rooster Bewegingsonderwijs
Ook hebben we alvast alle nieuwe thema’s van Trefwoord voor komend schooljaar vermeld.

