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Nieuws van de Aquamarijn  

Agenda 
 Oktober 

2 Algemene ouderavond 

1/2 

4 Start Kinderboekenweek  

Algemene ouderavond 3 

5 Oud papier (Wierden) 

Studiedag (kinderen vrij) 

9 Oud papier (Laren) 

10 Algemene ouderavond 4 

12 Algemene ouderavond 5 

16 Algemene ouderavond 6 

17 Algemene ouderavond 7 

19 Algemene ouderavond 8 

23 Start herfstvakantie 

Inrichting schoolplein 
Het aftellen is begonnen!! Vorige week hebben we 

vanuit de gemeente te horen gekregen dat in de 

herfstvakantie ons schoolplein wordt omgetoverd in 

een speelplein. Concreet betekent dit dat het 

klimrek, de centrifuge, het tuimelrek en de 

tafeltennistafel van het oude schoolplein, in 

opgeknapte staat worden geplaatst in de hoek van 

het schoolplein. De toestellen worden geplaatst op 

een ondergrond van kunstgras. Wij hebben als school, gesteund door de MR, de grote 

wens uitgesproken om ook de houtsnippers te vervangen door tegels. De gemeente is 

voor het in vervulling gaan van deze wens nog op zoek naar de middelen. Ondanks dat 

hebben wij goede hoop dat dit, wellicht met enige vertraging, gaat lukken. Nadat we 

de goedkeuring hebben ontvangen, kunnen we ook bepalen waar de door de 

leerlingen gekozen voetbalkooi op het plein kan worden geplaatst. Duim nog even met 

ons mee op de goede afloop! 

Schoolfruit 
We hebben als school weer subsidie gekregen voor schoolfruit . Dat betekent dat de 

kinderen vanaf 13 november tot en met 20 april 3 keer per week fruit en groente voor de 

ochtendpauze van school krijgen. Over de exacte dagen e.d. wordt u voor die tijd 

geïnformeerd. Op veel scholen, net als bij ons de afgelopen jaren,  zijn dit soort 

schoolfruitdagen al een succes. Het is lekker, leerzaam en gezond. Kinderen ontdekken 

nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt en krijgen vezels, 

vitamines en mineralen binnen. Natuurlijk blijft de ochtendpauze verder zoals uw kind 

gewend is. We genieten even rustig samen van een hapje en wat drinken.  



Gezonde school! 

Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij 

zien het echter ook als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. 

Bijvoorbeeld met schoolfruit. Spelenderwijs ontdekken de kinderen dan ook meer over 

waar ons eten vandaan komt en over het lichaam.  

De kernwaarden van de aquamarijn 
Op de Aquamarijn hebben we hoge 

verwachtingen van alle kinderen en zetten we in 

op hun talenten omdat we het beste uit elk kind 

naar boven willen halen. We werken vanuit onze 

vier kernwaarden: 

 Ik ben van betekenis 

 Ik creëer kansen 

 Ik neem mijn verantwoordelijkheid  

 Plezier! 

Onze kernwaarden zijn een krachtige samenvatting vanuit de bijeenkomsten met het 

team waarbij de ontwikkeling van onze gezamenlijke visie centraal stond. Sinds vorige 

week zijn de kernwaarden op verschillende plekken in de Aquamarijn zichtbaar.  

Ouderbijdrage per pin betalen 
Op onze school is een ouderraad, welke zich ten doel stelt om samen met het team elk 

schooljaar activiteiten te organiseren die het onderwijs op de Aquamarijn nog leuker en 

aantrekkelijker te maken, zodat onze leerlingen met nog meer plezier naar school gaan 

en kunnen leren. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om de diverse 

activiteiten, waarvoor de school geen vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen. De 

ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen. Een financiële verantwoording 

vindt ieder jaar plaats tijdens de algemene jaarvergadering. 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is door de MR vastgesteld op € 27,50 per kind. 

Helaas stond  in de informatiekalender nog het bedrag van vorig schooljaar genoemd. U 

kunt de ouderbijdrage voor 15 oktober overmaken op rekeningnummer NL07 INGB 

0002357479 t.n.v. Medezeggenschapsraad de Aquamarijn en ovv ouderbijdrage en de 

naam en de groep(en) van uw kind(eren). Vanaf maandag a.s. zitten twee leden van 

de OR, twee weken lang elke ochtend om de ouderbijdrage te innen. Naast dat u de 

ouderbijdrage contant kunt betalen, kunt u dit jaar ook per PIN betalen.  

Chromebooks 
Groep 7 en 8 zijn gestart met het maken  van de verwerking van spelling en rekenen op 

hun eigen Chromebook! We hebben er even op moeten wachten, maar vorige week 

woensdag was het zover. Ook de juffen zullen nog even moeten wennen, maar we zijn 

enthousiast van start gegaan! 



  

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 

2017. Het thema is: Griezelen. Gruwelijk eng!  

We openen de week op 6 oktober om half negen op het 

schoolplein. Komt u kijken?  

Springkussenfestival 
De kinderen hebben ook dit jaar weer genoten van het springkussenfestival. Bij deze 

willen wij alle mensen bedanken die van het festival weer een groot succes hebben 

gemaakt!.  

  



Nieuws uit het team 

 

Ik ben Sylvia Leijnse, woon in Almere 

en heb een zoon van 10 en een 

dochter van 8. 

 

Ik werk al bijna 20 jaar met kinderen. 

Ik ben begonnen als leerkracht in 

het Montessori onderwijs, vervolgens 

ben ik intern begeleider in het 

speciaal basisonderwijs geweest en 

nu dus hier op de Aquamarijn en op 

nog een andere reguliere school in 

Almere. 

 

Door het werken binnen de verschillende soorten onderwijs en het 

hebben van een hoogbegaafde zoon met ADHD, heb ik al veel 

verschillende soorten kinderen gezien en ervaren. Het is iedere 

keer weer een uitdaging om erachter te komen waarom een kind 

doet, zoals het doet. En daar dan samen met ouders en eventueel 

andere betrokkenen een plan voor te maken. 

 

Daarnaast heb ik een opleiding gedaan tot Kindercoach, waar ik 

nog meer geleerd heb over het belang van naar het kind kijken 

en niet naar het gedrag wat het vertoont. 

 

Mijn werkdagen op de Aquamarijn zijn maandag en dinsdag.   



 

Nieuws van Go! 

Peuterspeelzaal 
Wij zijn na de zomervakantie vol energie weer begonnen bij de 

peuterspeelzaal. 

De kinderen hadden er allemaal ontzettend veel zin in.  

Maar wij hadden ook erg veel zin om weer te beginnen. 

Onze nieuwe peuters kregen een warm welkom tijdens ons thema Welkom! 

En hebben zij even de tijd gekregen om te wennen. 

Van thema welkom zijn wij overgegaan naar "dit ben ik en mijn lichaam". 

De kinderen leerden door middel van liedjes en spelletjes/activiteiten allerlei dingen over zichzelf. 

Vanaf volgende week gaan wij beginnen met "Huis en Familie". 

Om het thema zo echt mogelijk te laten lijken, zouden wij het leuk vinden als de peuters een foto mee 

nemen van het gezin! 

Zo kunnen de kinderen ook  laten zien wie er allemaal in hun huis wonen. 

 

Inmiddels is ook de herfstvakantie alweer bijna inzicht.  

Wij zullen na de herfstvakantie gaan beginnen met het thema Herfst en willen dan ook een 

herfstwandeling gaan doen met de peuters. 

 

Kinderdagverblijf 
Bij onze KDV groep komen er steeds meer kinderen bij en daar zijn wij ontzettend blij mee! 

Ook op de KDV groep zijn wij bezig geweest met het thema welkom, dit ben ik en mijn lichaam. 

De kinderen maken zelfportretten, kunstwerken van hun eigen lichaam, handen en voeten afdrukken 

met verf.  

Er wordt ook gezongen, buiten gespeeld, heerlijk gegeten, een dutje gedaan, gelachen en geknuffeld. 

 

Buitenschoolse opvang 
Na de zomervakantie is de BSO ook van start gegaan. 

Als de kinderen uit school komen, is er tijd om even met elkaar te praten over hoe de dag geweest is, 

onder het genot van een stuk fruit en wat te drinken. 

Daarna mogen de kinderen heerlijk gaan spelen. 

Afgelopen woensdag 20 september zijn wij met de BSO kinderen naar het springkussenfestival geweest. 

Wat hebben wij een pret gehad! 

In de herfstvakantie kunnen de kinderen ook gebruik maken van de BSO. Wij zijn al druk bezig om een 

activiteitenplanning te bedenken, om er samen een leuke vakantie van te maken! 

 

Welkom! 
Wij heten de nieuwe kinderen van harte welkom en heel veel leer-plezier bij ons! 

 

PSZ: Ayman El Miloudi, Lyshanaily Simao, Omayra El Miloudi 

 

KDV: Dane Heinlein, Daisy-Rae van den Born 

 

BSO: Eve Heinlein, Hailey-May van den Born 

 

  



Nieuws van het activiteitencentrum 

Voor, door en met bewoners 

 

   

                                         

                       

 

                                                                                                          

        

           Yoga 

                   

                                      

 
Voor meer informatie, iets organiseren of zoekt u vrijwilligerswerk, kom gezellig langs, de koffie/thee 

staat klaar. De vakantie is voorbij, en de school is weer enkele weken bezig. Ook activiteitencentrum de 

Aquamarijn is weer volop bezig. Tijd voor jezelf of samen met je zus, broer, vriendin en/of buurvrouw een 

leuke activiteit doen, kom gezellig langs of kom een keer een proefles volgen. 

 

Meerveldplein 4-6,  1359 HM Almere, 036-5404993 of via activiteitencentrum@aquamarijn.asg-almere.nl 

 

 

 

mailto:activiteitencentrum@aquamarijn.asg-almere.nl


Nieuws van VVE Thuis   
 

 

Een goede start, daar begint het mee! 

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. U als 

ouder speelt  hierbij  een grote rol. Op de VVE peuterspeelzaal of school, 

leren jonge kinderen taal, rekenen, nadenken, luisteren, met elkaar spelen en 

delen. Uw  kind maakt zo op de basisschool een goede start.  

VVE Thuis  is een programma voor ouders met kinderen van drie tot zes jaar 

die naar een VVE peuterspeelzaal of school gaan. Eens in de  ….. weken 

komen ouders naar een bijeenkomst samen met andere ouders. De 

bijeenkomsten worden begeleid door een pedagogisch medewerker van De 

Schoor.   

 

Wilt u uw kind meer stimuleren in haar of zijn (taal)ontwikkeling? 

Ideeën uitwisselen over de (taal)ontwikkeling met andere ouders?  

De band met uw kind versterken door het doen van activiteiten? 

 

Dan is VVE Thuis iets voor u ! 

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u tips en adviezen over activiteiten en 

spelletjes die u thuis met uw  peuter/kleuter kunt doen. Deze activiteiten 

sluiten aan bij de thema’s van de speelzaal. Doordat de activiteiten en 

spelletjes zowel thuis als op de speelzaal/school worden herhaald leert uw 

kind spelenderwijs heel veel.  

U kijkt samen met andere ouders terug hoe het thuis gegaan is.                                                              

Welke activiteiten waren leuk en leerzaam om te doen ?                                                                       

En misschien heeft u tips voor andere ouders! 

Kom gerust een kijkje nemen de eerst volgende themabijeenkomst dinsdag 3 

oktober om 8.45u.  

 

Met vriendelijke groet,      

 

Melanie Maartens                                                                           

Tel: 06-46108871 

Email :  maartens@deschoor.nl 
  

http://www.deschoor.nl/index.php


 

Logopedie op De Aquamarijn 
Geachte ouder(s),verzorger(s), 

Zoals u misschien al wel weet bestaat de mogelijkheid om uw kind logopedische therapie te laten 

volgen op school. Gebleken is dat het voor het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt 

om dit nog na schooltijd  te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de 

mogelijkheid. De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de 

school. De school heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep (sinds 1989).  

De Logopediste, Neelke Westland, is elke woensdag en donderdag op school aanwezig. Zij verzorgt 

zowel het onderzoek als de behandeling van problemen op het gebied van spraak, taal, stem, 

mondmotoriek en gehoor, in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Neelke  is een ervaren 

logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en allround opgeleid. Voor vragen en/ of advies kunt u geheel 

vrijblijvend bij haar terecht op de dagen dat zij aanwezig is. Kom gerust eens langs! 

 Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw huisarts of specialist.  

Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie over o.a de vergoeding kunt u terecht op de website : www.depraatmaatgroep.nl 

 

Twijfelt u of uw kind logopedie nodig heeft ? bekijk dan de checklist voor ouders 

 

Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier, verkrijgbaar op school of online via de 

website of door contact op te nemen met onze logopediste : 

 

Neelke Westland,  logopedist 

neelke@depraatmaatgroep.nl of info@depraatmaatgroep.nl  

Tel  : 06-44019193  (bij geen gehoor ,  Tel : 06-22808129) 

  

http://www.depraatmaatgroep.nl/
mailto:neelke@depraatmaatgroep.nl
mailto:info@depraatmaatgroep.nl


                        

 

Kinderergotherapie op De Aquamarijn 

De Aquamarijn heeft een nauwe samenwerking met Kinderergotherapie 

Almere – Gooi en Vecht. 

De kinderergotherapeut is gespecialiseerd in het verbeteren  van problemen 

in het zelfstandig handelen bij kinderen op school, thuis en in hun vrije tijd.  

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen 

in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder 

bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft 

voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De ergotherapeut kijkt waarom 

het kind vastloopt. Door middel van behandeling en/of het geven van advies 

aan het kind, de ouders en school worden de problemen opgelost dan wel 

verminderd. 

Kinderen die bij ons aangemeld worden kunnen problemen hebben op de 

volgende gebieden: fijne motoriek (pengreep, schrijven, kleuren ect.), 

zintuiglijke informatie verwerking (angst voor bewegen, prikkel zoekend of 

prikkel vermijdend ect.), werkhouding (zelfstandig werken, concentratie ect.), 

werkgeheugen (Jungle Memory programma) en zelfredzaamheid (aan- 

uitkleden, veters strikken, eten met bestek ect.). 

In samenspraak met de leerkracht en de intern begeleider wordt bepaald of 

kinderergotherapie een bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen of 

verminderen van de problemen waar uw kind op school tegenaan loopt. Zij 

zullen u begeleiden in de aanmelding bij de ergotherapie. 

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket 10 uur vergoed. Bij sommige 

zorgverzekeraars worden er extra uren in het aanvullend pakket vergoed. Om 

hiervoor in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts/kinderarts 

wenselijk. Voordat de observatie kan starten dient dit aanwezig te zijn. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://aliceverheij.wordpress.com/2007/11/28/over-25-jaar/&ei=aoZjVOP7N8XGPY3wgOgP&bvm=bv.79189006,d.ZWU&psig=AFQjCNEwDSX_2upohRS1d3_0CZjnqEF3lQ&ust=1415894953719143


Your Musiqskool 

Muzieklessen op de Aquamarijn 
Ben je helemaal gek op muziek, hou je van zingen of zou je graag een 

instrument willen leren spelen?  Op de Aquamarijn kan je gewoon vanuit 

school direct door naar 

muziekles bij Your 

Musiqskool, jouw plek 

voor muziekles!  

Lesaanbod & lesrooster In 

het huidige 

schoolseizoen kan je op 

de woensdagmiddag vanaf 14.15 gitaar- en pianoles volgen bij onze 

docenten Jacco en Joris. Daarnaast zullen we een aantal muziekworkshops 

verzorgen onder schooltijd, zo kan iedereen meedoen! Vlakbij de Aquamarijn 

op onze leslocatie De Studio op de Steiger 200 geven wij ook lessen in piano, 

drums, elektrisch (bas)gitaar en zang. 

Gratis kennismakingsles basiscursus gitaar voor kinderen van 9 t/m 12 jaar  

Wil jij al heel lang gitaar leren spelen, samen met andere leerlingen muziek 

maken en plezier hebben?  

Schrijf je dan voor de basiscursus gitaar. In 12 lessen maak je kennis met de 

beginselen van gitaarspelen, leer je binnen korte tijd eenvoudige liedjes op 1 

of meerdere snaren spelen en ga je aan de slag met akkoorden spelen 

waarmee je al gauw je favoriete liedjes kan leren spelen.  

Eerst uitproberen? Kom dan naar de gratis kennismakingsles op woensdag 11 

oktober van 14.15 – 15.00. Meldt u wel even aan i.v.m. beperkt aantal 

plekken via jouwinfo@yourmusiqskool.nl / 036 3001063. Meer informatie kunt u 

vinden op yourmusiqskool.nl. 

Geen geld voor muziekles? Het Jeugdcultuurfonds helpt! 

Kunt u door omstandigheden (tijdelijk) geen muziekles betalen om lessen voor 

uw kind? Het Jeugdcultuurfonds helpt! Per jaar is er voor elk kind een bijdrage 

van max. 425 euro beschikbaar. Voor het aanvragen of informatie hierover 

kunt u terecht bij de intern begeleider juf Sylvia.   

Meer informatie & een gratis proefles aanvragen 

jouwinfo@yourmusiqskool.nl / 036 3001063 / 0646305500 

mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl
http://www.yourmusiqskool.nl/lesaanbod/instapcursus-gitaar/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
mailto:jouwinfo@yourmusiqskool.nl

