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Groningen, 27 april 2012
Betreft: aanvullende informatie na het overlijden van Isa Jasper

Aan alle ouders/verzorgers van cbs AquaMarijn,

In deze extra informatiebrief willen we u graag nader informeren over de afspraken die zijn
gemaakt met de ouders van Isa Jasper hoe we als school vorm en inhoud kunnen geven aan de
moeilijke week die gaat komen.
Blijken van medeleven
Er is een grote behoefte bij ouders en leerlingen om hun blijk van medeleven te uiten en dat voelen
we als hartverwarmend. We hebben afgesproken dat er niet telefonisch contact gezocht wordt.
Wel wordt een kaartje (witte bloem, tekening etc.) zeer op prijs gesteld.
Daarom vermelden we graag even het adres:
J.I. de Haanstraat 66
9745 DM Groningen
Afscheidsdienst en begrafenis
Op woensdag 2 mei 2012 is er een afscheidsdienst in de grote aula van het crematorium bij de
begraafplaats Selwerderhof aan de Crematoriumlaan 6 in Groningen.
De afscheidsdienst begint om 12.30 uur en zal ruim een uur duren. Op uitdrukkelijk verzoek van de
ouders en de broer van Isa zijn hiervoor uitgenodigd de leerlingen en de ouders van de beide
groepen 8. We vragen iedereen hier nadrukkelijk rekening mee te houden.
Aansluitend zal de begrafenis in besloten familiekring plaatsvinden.
Voor de leerlingen, hun ouders en voor de leerkrachten is na afloop nog even de gelegenheid om
in de koffiekamer een kopje koffie/thee of iets fris te drinken.
Kleding
Er zijn vanuit de leerlingen vragen gesteld of ze speciale kleding moeten dragen tijdens de dienst.
De ouders geven duidelijk aan dat het juist één van Isa's kenmerken was om kleurige kleding te
dragen. Daar voelde ze zich prettig in. De leerlingen hoeven zich over hun kleding dus geen
enkele zorg te maken. Draag gewoon de kleding waarin je je prettig voelt.
Activiteit door de leerlingen van de beide groepen 8
We willen alle leerlingen van de groepen 8 vragen om één witte bloem (zonder cellofaan) mee te
nemen naar de afscheidsdienst, voorzien van een wenskaartje. Het wenskaartje is op school
uitgedeeld en wordt persoonlijk door de leerlingen van tekst voorzien. Tijdens de dienst wordt de
mogelijkheid geboden de witte bloem met het wenskaartje naar voren te brengen waardoor een
prachtig boeket zal ontstaan. Isa's vriendin Anne zorgt ervoor dat het boeket wordt meegenomen
naar het graf van Isa.
Omdat Isa gek was op cupcakes, zullen deze na afloop door Isa's klasgenoten worden uitgedeeld.
Een aantal leerlingen heeft zich hiervoor bij juf Irma aangemeld.

Condoleanceregister
Veel ouders en leerlingen hebben op school het condoleanceregister getekend. De school zorgt
ervoor dat het register naar de ouders wordt gebracht.
Ook alle gedichten, verhalen, werkstukken etc. zullen we dan meenemen.
Advertentie
In het Dagblad van het Noorden plaatsen we zaterdag 28 april a.s. namens alle geledingen van
cbs AquaMarijn een rouwadvertentie.
Betrokkenheid
Op heel veel basisscholen is er geschokt gereageerd op het overlijden van Isa. We hebben uit heel
veel scholen ondersteunende en opbeurende reacties ontvangen. Ook zijn er vanuit de scholen
veel schriftelijke steunbetuigingen en wensen gestuurd en gebracht. Een groep leerlingen van De
Feniks heeft onze groepen 8 bezocht. Een gebaar dat we zeer op prijs stellen.
Steunbetuigingen zijn er ook ontvangen vanuit de Inspectie van het Basisonderwijs, de wethouder
van onderwijs (Elly Pastoor) en vele organisaties waarmee cbs AquaMarijn nauw samenwerkt.

In alle verdriet en verslagenheid is het moeilijk de toekomst een plek te geven.
We hopen dat we als school door onze betrokkenheid op deze wijze een kring van troost en
genegenheid mogen vormen rondom Isa's ouders, haar broer Stan en de naaste familie.

Met een vriendelijke groet,

Jos Groenewold

