
 
 

Uw melding telt - Gevaarlijke verkeerssituatie Sprenglaar 

De afgelopen periode hebben met enige regelmaat ouders hun 

zorgen geuit betreffende de nieuwe verkeersituatie op de 

Sprenglaar. Deze zorgen zijn terecht, aangezien er zich met enige 

regelmaat gevaarlijke situaties voordoen.  

Al vanaf de aanleg van deze weg, hebben wij als Kindcentrum 

(school en opvang) onze zorgen geuit. Ook Linda heeft dit vanuit het 

activiteitencentrum gedaan. Deze situatie heeft hierdoor absoluut 

de aandacht bij de gemeente en ook gebiedsmanager Olaf de Koning ondersteunt ons in 

deze kwestie.  

Ondanks dat komt er nog maar weinig actie. Wij kunnen dit echter ook niet alleen en hebben 

uw steun hard nodig. Daarom vragen wij u om zo veel mogelijk melding te doen bij de 

gemeente. Dit kan per email via info@almere.nl of via de BeterBuiten app. Hiermee kunt u 

heel eenvoudig meldingen doen van een probleem bij de gemeente. De informatie van deze 

app vindt u op https://www.buitenbeter.nl/  

Voorstellen Mireille 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Met veel plezier ben ik dit schooljaar op maandag en donderdagochtend op de Aquamarijn 

te vinden. Daar werk ik als Onderwijs- en Jeugdbegeleider om leerlingen ondersteuning te 

bieden buiten de klas. 
 

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Mireille, 35 jaar en woon in Amsterdam. 
 

 

De eerste 10 jaar van mijn loopbaan heb ik als leerkracht en gedragsspecialist in het 

basisonderwijs gewerkt. Daarna ben ik les gaan geven op het ROC en in het 

praktijkonderwijs. Op dit moment werk ik 3 dagen voor Bijzonder jij en nog een dag als ib-er 

bij School2Care. 
 

Bijzonder jij is een praktijk waarin kinderen worden begeleid bij hetgeen zij nodig hebben 

om het beste uit zichzelf te halen. Dit vindt plaats op onze eigen locatie en op verschillende 

scholen, waaronder de Aquamarijn. 
 

De Aquamarijn biedt leerlingen de kans om op school gebruik te maken van sociaal-

emotionele of cognitieve begeleiding. 
 

Bij de sociaal- emotionele begeleiding is het streven dat kinderen beter in hun vel komen te 

zitten. Bijvoorbeeld omdat ze meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, beter willen leren 

omgaan met hun gevoelens of sterker willen worden in de omgang met anderen. 
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De cognitieve begeleiding vindt plaats in groepjes buiten de klas. Deze is gericht op een 

specifiek vakgebied. Naast extra in-oefening en uitleg, ligt de focus op hoe kinderen met 

leren bezig zijn. Wat is hun aanpak? Hoe denken ze over leren? Durven ze fouten te maken 

en kunnen ze dit zien als groeiproces? Hoe staat het met hun zelfvertrouwen en plezier 

tijdens het leren? 
 

De begeleiding wordt altijd ingezet in overeenstemming met ouders. Hiervoor wordt dan 

ook een toestemmingsformulier getekend. 
 

Voor meer informatie en vragen ben Ik op mijn werkdagen te vinden op de eerste verdieping 

en anders bereikbaar via de schoolmail. 
 

Met vriendelijke groet, Mireille  

3e kleutergroep 

Vandaag is de 3e kleutergroep gestart. Juf Rebecca staat op maandag en 

dinsdag voor de groep. Op woensdag tot en met vrijdag zal juf Joyce voor 

deze groep staan.  

Om het plotselinge vertrek van juf Mariska op te vangen start deze week 

ook juf Chantal als haar vervanger.  Zij zal op de oorspronkelijke dagen 

van Mariska, naast juf Enmely, voor de groep staan. 

Vooraankondiging - 15 maart –  

staking van primair tot wetenschappelijk onderwijs 

Misschien horen wij u wel denken: “Alweer?” 

We begrijpen ook heel goed dat u daar als 

ouder/verzorger last van heeft. Maar we 

doen dit niet zomaar. Het is echt ernstig 

gesteld met het onderwijs in Nederland.  De 

kwaliteit staat namelijk in het hele onderwijs 

-van het primair onderwijs tot en met de 

universiteiten- onder druk. Dat komt door de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, 

kortingen op de financiering en personeelstekorten. Tot nu toe wil het kabinet niet extra 

investeren in het onderwijs, terwijl dit zo hard nodig is.  

Als er niet in het onderwijs wordt geïnvesteerd dan worden de problemen alleen maar 

groter. Zelfs zo groot dat uw kind(eren) niet eens meer 5 dagen per week naar school  



 
 

kan/kunnen. Of dat de kortingen op financieringen er voor zorgen dat er geen middelen 

meer kunnen worden aangeschaft die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven.  

Wij gunnen onze leerlingen een goede toekomst en daarvoor is goed onderwijs noodzakelijk. 

Op de Aquamarijn staan we voor goed  onderwijs. Datzelfde geldt voor ons gehele bestuur 

ASG. Vandaar dat wij deze staking, wanneer deze doorgaat, ook massaal zullen steunen. 

Schrijf daarom deze datum alvast, onder voorbehoud, in uw agenda.  

 

Belangrijke data  

4 t/m 15 februari Definitieve adviesgesprekken 

   Cito toetsen groep 2 t/m 7 

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie   

27 februari   Administratiemiddag  

  


