Schooljaar 2018-2019 staat voor de deur!
Maandagmorgen 3 september as. draaien we de sleutel weer om.
Onvoorstelbaar maar echt waar! De zomervakantie van 2018 ligt al weer achter ons. Zes heerlijke weken om
heerlijk te ontspannen en die iedereen de mogelijkheid bood om er even van tussen te zijn. Soms dichtbij huis
maar ook soms ook ver weg. Inmiddels zal (bijna) iedereen weer lekker thuis zijn. Tijd voor een nieuw
schooljaar dus. Op school is het al een drukte van belang. Alle lokalen zijn na de schoonmaak opnieuw weer
ingericht, de computers en netwerken zijn weer aangesloten, de boeken en schriften liggen klaar, het eerste
teamoverleg is al geweest en we zien uit naar de start van het nieuwe schooljaar op maandag 3 september as.
Vanaf 8.20 uur nodigen we u allemaal graag uit om even mee naar binnen te lopen naar het lokaal van uw
kind(eren). Een goed moment om dan gelijk de nieuwe leerkracht(en) van uw kind de hand te schudden.
U bent van harte uitgenodigd!
Het nieuwe schooljaar kent weer een groot aantal uitdagingen. In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar
(Zomer 2018) hebben we in het kort al gemeld waar voor ons in dit nieuwe jaar de mooie kansen liggen waarop
we willen inspelen. De tekst uit deze ‘zomernieuwsbrief’ vermelden we hier daarom nogmaals.
Schooljaar 2018-2019 nu al in de steigers
Muziekonderwijs
We hebben besloten ons muziekonderwijs een flinke impuls te geven.
Juf Lisanne gaat starten met de opleiding Specialist Muziekonderwijs en zal elke week één dag muzieklessen
gaan verzorgen. Omdat we starten met 15 groepen zullen we hiervoor een wisselrooster maken. Daarnaast
hebben we bij het landelijk platform Impuls Muziekonderwijs een subsidie aangevraagd o.b.v. een
onderliggend plan voor drie jaar. Een week voor de vakantie hebben we een positieve beschikking ontvangen.
Dat was echt even juichen. We gaan ons muziekonderwijs de komende jaren dus voorzien van een fikse impuls.
Volledige vernieuwing van de vakgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek
We starten vanaf de groepen 5 met een geheel vernieuwde aanpak (en inhoud) van de wereld-oriënterende
vakgebieden. Veel meer gericht op de samenhang van deze (nu nog gescheiden) gebieden. Er wordt vanaf
komend schooljaar daarom gewerkt op basis van thema’s en krijgen de aangeboden begrippen veel meer
inhoud door het te koppelen aan de context. Binnen onderwijsland spreken we dan over ‘Leren in samenhang’.
Ook zullen aan de thema’s ’uitdagingen’ worden gekoppeld. Leerlingen kunnen daarbinnen, vanuit
belangstelling en nieuwsgierigheid, zelf gekozen onderwerpen verder onderzoeken en uitwerken. Naast kennis
toetsen we de leerlingen ook meer op vaardigheden. We hebben hoge verwachtingen van deze nieuwe
aanpak.
21th century skills
Dat het leren van nu gericht moet zijn op de vaardigheden welke in de toekomst nodig zijn is
natuurlijk vanzelfsprekend. We hebben het dan over de ‘21th century skills’,
(de ‘21ste-eeuwse vaardigheden’). We willen deze vaardigheden meer gaan inbouwen in onze
aanpakken en werkwijzen binnen school. Een groot voordeel is dat deze vaardigheden voor
een groot deel al zijn verwerkt in de nieuwe, hierboven beschreven methoden. U kunt daarbij
denken aan vaardigheden als: kritisch denken, sociale vaardigheden, communiceren,
onderzoeksvragen formuleren, samenwerken, presenteren, computervaardigheden, standpunt
innemen, debatteren en mediawijsheid.
Wetenschap en techniek
De plannen liggen er al langer maar we willen komend schooljaar voorzichtig beginnen met een eerste aanzet.
Nieuwsgierigheid prikkelen, uitgedaagd worden, onderzoeken en ervaren, ontwerpen en vormgeven. Ook
binnen dit vakgebied weer de vaardigheden die we steeds meer willen benadrukken en in de lessen willen
inpassen. Een ware uitdaging!
Gezonde School
Aan het eind van dit schooljaar willen we in het bezit zijn van het certificaat Gezonde School. We hebben in
samenwerking met de Hanzehogeschool al de eerste stappen gezet. We richten ons hierbij op het thema ‘Sociale
veiligheid en sociaal emotioneel welbevinden’. Uitgangspunt hierbij is dat we geloven dat met name een veilige
schoolomgeving de voorwaarden biedt om tot leren te komen. Dat fouten maken mag, dat je vooral jezelf mag
en moet zijn, dat er altijd een luisterend voor je is en dat je ervaart nooit alleen te staan. Hoge doelen natuurlijk
maar voor ons wel vanzelfsprekend. Het moet de basis zijn onder al ons handelen
Op onze website hebben we de informatie geplaatst met betrekking tot:
- de groepsindeling en de personeelsinzet
- de lokaalindeling
- het rooster Bewegingsonderwijs
Ook zijn de nieuwe thema’s van Trefwoord voor dit schooljaar alvast vermeld.

De Gouden weken
We starten dit schooljaar natuurlijk weer met de twee Gouden Weken.
Hieronder lichten we nog even kort deze prachtige en erg belangrijke periode toe.
Samen zijn en maken we de school!

Maandag gaan we weer echt van start!

Tot maandagmorgen 3 september as.!
(vanaf 8.20 uur inloop)
Met een vriendelijke groet,
Het team van cbs AquaMarijn

cbs AquaMarijn is een gecertificeerde Kanjerschool

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 14 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.

