Nieuwe kansen en uitdagingen!
Overal op de AquaMarijn zijn de eerste (vele) voetstappen al weer gezet.
Ook heeft menige leerling al één of meerdere leerkrachten mogen spotten en hier en daar waren de
‘hallo’s’ niet van de lucht. We durven gerust te stellen dat we allemaal weer zin hebben in het
nieuwe schooljaar.
De bestellingen zijn geleverd en verdeeld en de leerkrachten hebben de lokalen weer ingericht. Ook
is er al weer veel vergaderd en overlegd. Zelfs de eerste teamvergadering ligt al weer achter ons.
Aan plannen en uitdagingen ook komend schooljaar geen gebrek. Allemaal kansen die we met beide
handen willen aangrijpen.
Maandag aanstaande (17 augustus) gaan we echt weer van start.
Nog even wennen aan een nieuw lokaal of aan een nieuwe leerkracht maar dat gaat maar dat gaat
vast en zeker weer heel snel 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 en dus mogen we dit weekend nog even genieten van de laatste
vakantiedagen!

Tot maandag morgen 17 augustus!
(en niet schrikken van de wekker)
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 donderdag 27 augustus 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.

