
 
 

Nieuwsbrief 1 
3 september 2021 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We hopen dat u en de kinderen een fijne vakantie hebben gehad en zien ernaar uit 

om de kinderen volgende week te verwelkomen op school! In deze nieuwsbrief leest u 

een heleboel informatie over de start van het nieuwe schooljaar. We wensen iedereen 

een heel goed en positief schooljaar toe!  

 

Personeel 

Er is verdrietig nieuws over juf Anne-Karien uit groep 1/2 groen. Deze week zijn bij 

een zwangerschap van zeventien weken de vliezen gebroken en vanochtend is het 

kindje geboren en overleden. Zij zal maandag dan ook niet met de groep het 

schooljaar kunnen starten. Onze gedachten zijn bij Anne-Karien en haar vriend in 

deze moeilijke tijd. Mocht u een berichtje willen sturen, dan kunt u dit meegeven aan 

uw kind en zorgen wij ervoor dat het bij Anne-Karien terecht komt. Marga Jobse (zij 

verving ook vorig jaar in de groep) zal op maandag en dinsdag vervangen, Ludwig de 

Schoolmeester de overige dagen.  

Juf Lenie uit groep 1/2 rood is helaas nog niet volledig hersteld. Zij wordt voorlopig 

vervangen door juf Marga. Een bekend gezicht voor veel kinderen in de groep, want 

zij heeft vorig jaar tijdens het zwangerschapsverlof van juf Marjolijn in groep 1/2 

lesgegeven. Juf Lenie werkt een aantal uren per week buiten de groep met 

individuele of groepjes kinderen. 

Dankzij de extra gelden die vanuit de overheid komen, kunnen we nog een extra 

onderwijsassistente in ons team opnemen. Chantal Hogeweg-de Later komt vier dagen 

per week bij ons werken. Zij zal het grootste deel van de week in groep 6 assisteren.  

Hierna stelt zij zich aan u voor:



 

 

Hallo allemaal!  
Ik ben Chantal Hogeweg- de Later. Dit 
schooljaar ga ik beginnen bij jullie als 
onderwijsassistent. Na zeven jaar geleden 
in de kinderopvang terecht te zijn 
gekomen ga ik nu toch echt weer starten 
waar mijn passie ligt, in het onderwijs! 
Voordat ik in de kinderopvang werkte, heb 
ik ook in het onderwijs gewerkt (nog een 
periode samen met juf Janneke). Ik woon 
samen met mijn man en zoon in 
Oostkapelle, we zijn graag buiten lekker 
op pad en daarnaast maak ik graag 
foto’s. Ook geniet ik het liefste met paard 
heerlijk op het strand. Ik hoop jullie snel te 
leren kennen! Groetjes Chantal 

	
	

	

Liesbeth Schakel is de nieuwe CVO-juf (naast juf Maaike): 

 

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is 
Liesbeth Schakel en ben 45 jaar oud. Ik woon 
met veel plezier in Middelburg, waar ik ook 
ben opgegroeid. Afgelopen schooljaar ben ik 
gestart met het geven van CVO lessen naast 
mijn baan in het voortgezet onderwijs. Na de 
zomervakantie geef ik CVO les op drie 
verschillende scholen in Zeeland en op 
maandag ben ik te vinden op de Aventurijn. 
Heel fijn dat ik op de Aventurijn mag komen 
om CVO les te geven, maar tegelijkertijd heel 
verdrietig dat juf Jellie niet meer bij ons is.  

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name van (race) fietsen in de bergen kan ik 
enorm genieten! In Zeeland zijn niet zoveel bergen, maar fietsen en hardlopen 
door het Zeeuwse landschap vind ik ook heerlijk. Onderweg maak ik dan graag 
mooie foto’s. Verder kan je mij regelmatig vinden in de kringloopwinkel, waar ik 
allerlei leuke spulletjes vandaan haal, om weer een nieuw leven te geven! Ik vind 
het mooi om samen met de kinderen na te denken over levensvragen en op 
ontdekkingsreis te gaan door de verhalen uit de Bijbel en te ontdekken wat de 
verhalen ons te vertellen hebben. Ik verheug mij er op iedereen te ontmoeten en 
samen met de kinderen mooie CVO-lessen te hebben! Een hartelijke groet, Liesbeth 
Schakel 



 

Huisvesting 

Helaas is het de gemeente niet gelukt de extra lokalen op tijd te leveren. De groepen 

7 krijgen daarom voorlopig les in een aparte vleugel van het ISK (Internationale 

SchakelKlas), de school die staat tussen het hoofdgebouw en de dependance. Heel 

fijn dat we daar wederom zo gastvrij verwelkomd worden! De kinderen van de 

groepen 7 hebben hier vorig jaar drie weken les gehad. Dat we gekozen hebben om 

deze groepen wederom hier te huisvesten heeft te maken met de grootte van de 

lokalen en de kleine groepen 7. De verwachting is dat de groepen 7 tot de 

herfstvakantie in het ISK les krijgen.  

 

Informatie voor de start  

Voor een goede start volgende week willen wij u het volgende laten weten: 

● De schooltijden zijn voor alle groepen 8.25-14.35 uur (woensdag tot 12.20 uur). 

Vanaf 8.20 uur kunnen de kinderen naar de klas. We verwachten dat alle 

kinderen om 8.25 uur in het gebouw aanwezig zijn.  

● Vanwege de anderhalvemetermaatregel is het niet mogelijk om de kinderen in 

de klas te brengen of ze daar op te halen. De leerkrachten laten u in een apart 

bericht weten door welke in- en uitgang de kinderen naar binnenkomen en 

weer naar buiten komen.  

● Als uw kind jarig is, mag er een gezonde traktatie getrakteerd worden aan de 

kinderen van de groep.  

● De kijkweek voor groep 3 is in de vierde schoolweek. Wij zijn blij dat u de 

kijkweek dit jaar fysiek kunt bijwonen en u dus een les in de klas kunt 

bijwonen. Voor de andere groepen is de kijkweek in november. De ouders van 

groep 3 ontvangen binnenkort meer informatie.  

 

Pandemiemaatregelen 

● Tussen volwassenen moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Tussen 

leerlingen en tussen leerlingen en de leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden.  

● Wij zorgen ervoor dat leerlingen regelmatig hun handen wassen.  

● We luchten regelmatig de klaslokalen en laten ramen en deuren zoveel 

mogelijk open.  



 

● De groepen mogen door elkaar buitenspelen en als dat nodig is voor het 

onderwijs, volgen kinderen met een andere groep lessen (soms rekent een kind 

bijvoorbeeld in een andere groep).  

● De gymlessen kunnen zowel buiten als binnen gegeven worden.  

● Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen 

en keelpijn) mogen WEL naar school. Zij blijven thuis bij koorts, benauwdheid 

of veel hoesten. Het protocol vraagt bij twijfel uw kind thuis te houden.  

● Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in het protocol dringend 

geadviseerd als:  

- een kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, 

niezen en keelpijn),  

- de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook 

sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins 

ernstig ziek is,  

- er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  

- een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

● Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

Voor meer informatie over thuisquarantaine bij kinderen, zie: lci.rivm.nl/langdurig-

neusverkouden-kinderen. De beslisboom vindt u achteraan in deze nieuwsbrief.  

 

Parro  

Via de mail ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging, zodat u de Parro-app kunt 

gaan gebruiken. Wilt u zorgen dat u uiterlijk aanstaande woensdag gekoppeld bent? 

Mocht het niet lukken, kan de leerkracht u hierbij helpen.  

We sturen u volgende week vrijdag via Parro informatie hoe u kunt inschrijven voor 

de kennismakingsgesprekken. De ouders met twee of meer kinderen op school kunnen 

inschrijven vanaf maandag 13 september 8.00 uur, de ouders met één kind vanaf 

woensdag 15 september.   

 

Telefoonnummer dependance  

De dependance heeft een eigen telefoonnummer: 0118-217622. Het afmelden van 

kinderen die op de dependance zitten, graag via dit telefoonnummer. Kinderen die op 

het ISK leskrijgen, kunnen via Parro bij de leerkracht afgemeld worden.  

 



 

Luizenzakken mee terug naar school  

Wilt u ervoor zorgen dat de luizenzakken weer terug op school zijn maandag? Ieder 

kind krijgt eenmalig een luizenzak. Als de oude stuk of kwijt is, vragen we u (tegen 

een vergoeding van €3,50) een nieuwe aan te schaffen bij de leerkracht. 

 

Informatie 

In de eerste schoolweken organiseren we voor alle groepen een informatieavond 

waarbij één van de ouders fysiek op school aanwezig kan zijn. U ontvangt hiervoor 

een uitnodiging van de leerkrachten. In de agenda onderaan deze nieuwsbrief ziet u 

de data van de avonden. Naast de informatieavond is er voor elke groep een 

informatiebrief. Deze ontvangt u na de informatieavond.  

 

Gym  

Wilt u vanaf groep 3 een broekje, t-shirt en schoenen zonder zwarte zool in een tas 

meegeven? Deze tas blijft op school en gaat alleen mee naar huis als de spullen 

gewassen worden. In ieder geval worden ze voor elke vakantie meegegeven.  

 

Fruitdagen  

Woensdag, donderdag en vrijdag blijven onze fruitdagen. We verwachten dat alle 

kinderen die dagen fruit (of groente) meenemen als tussendoortje. Het zou mooi zijn 

als de kinderen op de andere dagen zo min mogelijk voorverpakte etenswaren 

meenemen. We vragen u nogmaals om bekers en brooddozen mee te geven in plaats 

van pakjes en zakjes. Zo houden we de hoeveelheid afval op school beperkt en 

werken we mee aan een stukje duurzaamheid.  

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater 

doen? Is er thuis (te) weinig geld en is het voor u moeilijk om de kosten te betalen?  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren (0 tot 

en met 18 jaar) de contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 

dansschoenen of de huur van een instrument. We helpen graag!  

Wilt u hierover meer informatie of een aanvraag indienen, neem dan gerust contact 

op met: Lianne de Groot | Welzijn Middelburg (06-46218656) 

l.degroot@welzijnmiddelburg.nl 

 



 

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022  

Herfstvakantie   Maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2021  

Kerstvakantie   Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie   Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022  

Goede Vrijdag   Vrijdag 15 april 2022 

Tweede paasdag   Maandag 18 april 2022 

Meivakantie    Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022  

Hemelvaart    Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Tweede pinksterdag  Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie   Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022  

 

Studiedagen  

Woensdag 22 september 2021* 

Donderdag 7 oktober 2021 

Vrijdag 24 december 2021 

Maandag 10 januari 2022 

Maandag 21 februari 2022 

Woensdag 25 mei 2022 

Maandag 30 mei 2022 

Donderdag 7 juli 2022 

Vrijdag 22 juli 2022 

 

*Op deze dag houden we kindgesprekken. We verwachten u en uw kind die dag samen 

op school voor een gesprek met de leerkracht. 

 

Hartelijke groet,  

namens alle collega’s, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

 

 

Op de volgende pagina staat de agenda voor de komende weken. 



 

 

 
 
 
Agenda 

● Maandag 6 september  Eerste lesdag  

● Dinsdag 7 september  Informatieavond groep 8 

● Maandag 13 september           Informatieavond groepen 3 en 7 

● Dinsdag 14 september   Informatieavond groepen 1/2 

● Woensdag 15 september Informatieavond groepen 5 

● Donderdag 16 september Informatieavond groepen 4 

● Maandag 20 september           Informatieavond groep 6 

● 20 tot en met 22 september Kamp groep 8 

● Woensdag 22 september Kennismakingsgesprekken groepen 1- 7* 

 

*Wij gaan dan met u en uw kind in gesprek over de verwachtingen van het schooljaar. 

U kunt binnenkort een tijdstip op deze dag inplannen via Parro.  

 

 

Op de volgende pagina vindt u de beslisboom waarmee u kunt zien of uw kind met 

klachten naar school kan komen.  



 

 

 


