De tijd lijkt wel te vliegen. Zes heerlijke vakantieweken liggen alweer achter ons. En dus de hoogste
tijd om uit te zien naar de start van het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in.
Misschien heeft u de afgelopen week de leerkrachten al bezig gezien met alle voorbereidingen. Er is
hard gewerkt en alles staat en ligt weer klaar om het nieuwe schooljaar goed te beginnen. Zelfs het
eerste teamoverleg in dit schooljaar ligt al achter ons. We zien er naar uit om maandagmorgen elkaar
weer te mogen ontmoeten. Als ouder/verzorger bent u om 8.20 uur van harte uitgenodigd om ook
even mee naar binnen te lopen om alvast kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw
kind(eren).
Dit schooljaar start de locatie Reitdiep als een zelfstandige school en daarom spreken we niet meer
over locaties. We heten vanaf nu ‘gewoon’ cbs AquaMarijn. Daar hoort natuurlijk ook een geheel
nieuwe website bij. In de zomervakantie hebben we hard gewerkt om de nieuwe website vorm te
geven, in te richten en te vullen. Nog niet alles is helemaal klaar maar wel voldoende om het concept
online te kunnen benaderen. U kunt de nieuwe website bekijken onder:
http://aquamarijn.brinsite.nl
U zult zien dat de vormgeving meer eigentijds is geworden. Ook is onze nieuwe website geschikt
gemaakt voor het gebruik op mobiele telefoons en I-pads.
De oude website blijft ‘in de lucht’ tot ook ons nieuwe ouderportal aan de nieuwe website is
gekoppeld. Het ouderportal wordt dan ons belangrijkste communicatiemiddel (nieuwsbrieven,
groepsnieuws, absentiemeldingen, inroosteren gesprekken etc.). Tot die tijd zal de button
‘absentiemelding’ u naar de oude website leiden. Het absentieformulier kunt u daar gewoon nog
invullen. Het formulier wordt via deze omweg gewoon naar de administratie van de school gestuurd.
Op de nieuwe website van cbs AquaMarijn is alle informatie te vinden over:
- Groepsindeling en Personeelsinzet
- Lokaalindeling
- Rooster Bewegingsonderwijs
Ook zijn de nieuwe thema’s van Trefwoord voor dit schooljaar alvast vermeld.
Het gaat weer een mooi en ontwikkelingsgericht schooljaar worden. Natuurlijk een nieuwe website
en binnenkort daaraan gekoppeld een digitaal ouderportal. Maar ook zien we al uit naar de opening
van de nieuwe schoolbibliotheek tijdens de kinderboekenweek in oktober. Hoge verwachtingen
hebben we van het rekenonderwijs dat we in de groepen 6,7 en 8 digitaal gaan inrichten. In de
laatste nieuwsbrief (zomer 2017) hebben we u hierover al geïnformeerd. Logisch dus dat we zin in
dit nieuwe schooljaar hebben.
We starten dit schooljaar zoals gewoonlijk met de twee Gouden Weken. We lichten op de volgende
bladzijde nog even kort deze prachtige en belangrijke periode toe.
Samen zijn en maken we de school!

Maandag gaan we van start!

Tot maandagmorgen 4 september!
(vooraf vanaf 8.20 uur inloop)
Met een vriendelijke (vakantie-)groet,
Het team van cbs AquaMarijn

cbs AquaMarijn is een gecertificeerde

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. Twee weken lang besteden we daarom nadrukkelijk aandacht aan het schoolklimaat.
Een goede start van het nieuwe schooljaar geeft ons allemaal direct al een voorsprong.
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 15 september sluiten we de Gouden Weken af met de officiële ondertekening van de vijf
kanjerafspraken. Het hele schooljaar door zullen de kanjerafspraken vanzelfsprekend centraal blijven staan in
vele activiteiten. De kanjertraining is een vast onderdeel binnen ons leerstofaanbod.

