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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Inmiddels is het schooljaar drie weken oud en begint iedereen weer aan het 

schoolritme te wennen. Er is al een hoop gebeurd op de Aventurijn! We hebben op 

school de eerste twee weken elke dag activiteiten gedaan om elkaar goed te leren 

kennen, we hebben afspraken met elkaar gemaakt en de kinderen hebben allemaal 

een taak gekozen. Zo werken we met de kinderen aan groepsvorming en een fijne, 

veilige sfeer in de groep. 

Alle groepen hebben al twee gastlessen drama gehad (er volgen er nog drie), het 

thema ‘Dieren’ is gestart, de groepen 7 gingen naar het Veerse Meer (zeilen, suppen, 

kanoën en een waterlab), groep 8 ging op kamp en in de andere groepen waren 

afgelopen week de kennismakingsgesprekken met u en de kinderen. Voor de komende 

periode staan er al veel interessante activiteiten gepland waaronder een bezoek aan 

de dierenwinkel, gastlessen over dieren, theater- en filmvoorstellingen en een bezoek 

aan een manege en de Kinderboekenweek. We zijn weer volop ‘in bedrijf’! 

 

Groep 8 ging op kamp 

 

Watersporten voor groep 7 op het Veerse Meer 

 



 

Ophalen/brengen verandert  

Nu de maatregelen versoepeld worden, verandert vanaf aanstaande maandag er voor 

de groepen 1 tot en met 3 ook iets wat betreft het ophalen en brengen.  

Groepen 1/2 

- Het brengen ’s morgens blijft zoals het nu is. Aan het einde van de schooldag 

kunt u uw kind ophalen in de klas. In een Parrobericht van de leerkrachten 

leest u via welke route we u verwachten.  

Groepen 3 

- ’s Morgens komen de kinderen via de route die ze gewend zijn aan de 

achterkant van het gebouw. Wat verandert is dat u de kinderen ’s middags kunt 

ophalen bij het hek aan de voorzijde.  

 

Voor alle groepen geldt dat u als ouder na schooltijd gerust even binnen kunt lopen 

om de leerkracht kort iets te vragen of te zeggen.  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Ongetwijfeld heeft u in het nieuws vernomen dat de overheid extra middelen heeft 

vrijgemaakt voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na 

corona. Onze school ontvangt bijna €200.000 hiervoor. We hebben met het team 

geanalyseerd welke gevolgen de lockdowns hadden voor de ontwikkeling van de 

kinderen. Vanuit de analyse kwamen, samengevat, de volgende punten: 

- De meeste kinderen en de meeste groepen hebben voldoende groei in 

leerresultaat hebben gemaakt. Bij een klein aantal toetsen was er onvoldoende 

groei (technisch lezen groep 4, spelling groepen 4, 5 en 7). Groep 5 vertoonde 

minder groei dan de andere groepen (dat is landelijk ook zo).  

- Het aanbod in de lockdownperiodes was beperkt tot de vakgebieden taal, 

spelling, rekenen, (begrijpend) lezen en schrijven. De creatieve vakken, 

bewegen, muziek en wereldoriëntatie kwamen minder aan bod.  

- Een aantal kinderen had het mentaal zwaar tijdens en na de lockdowns.  

- De periode van afstandsonderwijs vroeg andere vaardigheden van kinderen (oa. 

plannen, organiseren, jezelf monitoren). 

- Een vaardigheid als samenwerken kon tijdens de lockdowns lastig ontwikkeld 

worden.  

- Bij een groot aantal kleuters zagen we na de lockdowns stilstand of 

achteruitgang op het gebied van zelfstandigheid.   



 

- De gevolgen van uitval van collega’s (bij verkoudheid of quarantaine), steeds 

veranderende protocollen en het afstandsonderwijs vroegen veel van het team.  

Ik ben als directeur enorm trots op wat de leerkrachten en kinderen voor elkaar 

hebben gekregen ondanks de moeilijke omstandigheden.  

Vanuit de analyse hebben we ervoor gekozen om het geld te besteden aan de 

volgende punten: 

- De inzet van een klassenassistente voor met name de kleutergroepen. 

- De inzet van twee extra onderwijsassistenten en uitbreiding van de uren van 

één van de onderwijsassistenten. Eén van de onderwijsassistenten ondersteunt 

vier dagen per week in groep 6.  

- Uitbreiding van de werktijdfactor van één van de leerkrachten waardoor er nog 

een dag extra begeleiding voor de leerlingen is.  

- Vanaf januari 2022 een halve dag extra tijd voor interne begeleiding.  

- Zomerschool voor een tiental leerlingen. 

- Twee ochtenden per week inzet van orthopedagoog Ruth Bolleman. 

- Een reeks gastlessen drama voor alle leerlingen in september/oktober. 

- Een reeks gastlessen beeldende vorming voor alle leerlingen in 

januari/februari. 

- Een training voor het team: de Positieve School (in een volgende nieuwsbrief 

vertel ik u hierover meer). 

- Uitbreiding van de leesboekencollectie. 

- Aanschaf van materialen voor bewegend leren. 

- Aanschaf van materialen voor remedial teaching.  

- Een lezing voor u als ouder door Steven Pont (daarover spoedig meer).  

- De inzet van een extra leerkracht vanaf voorjaar 2022 voor een extra 

kleutergroep om de groepsgrootte van de kleutergroepen te beperken. De 

kleutergroepen groeien tot ongeveer 25 leerlingen.  

Na drie weken merken we als team al dat we met de vele extra handen nog meer 

begeleiding aan de kinderen kunnen bieden. Heel fijn! 

 

De klassenassistente en de onderwijsassistenten begeleiden ook de tussenschoolse 

opvang waardoor er nu voor alle groepen op bijna alle dagen begeleiding is door een 

teamlid. Soms wordt de tussenschoolse opvang begeleidt door een teamlid en een 

ouder (groepen 5 tot en met 8 alle dagen, groepen 3 en 4 de helft van de week), soms 

door twee teamleden (groepen 1/2) en soms door twee vrijwilligers die dit al jaren 

doen (groepen 3 en 4 twee dagen).   



 

 

Het plan voor besteding van het NPO-budget is goedgekeurd door de kindcentrumraad 

en het bestuur van Onze Wijs.  

  

Oproep 

We zijn als school op zoek naar iemand die de administratie van de ouderbijdrage wil 

uitvoeren. De ouder die dit voorheen deed, heeft haar jongste zoon nu in de brugklas. 

Deze klus houdt in dat u thuis alle inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage in een 

kasboek opstelt. Er is al een format van de afgelopen jaren dat u kunt gebruiken. Op 

jaarbasis is het een paar uur werk (verspreid over het schooljaar) en u kunt zelf 

indelen wanneer u de werkzaamheden uitvoert. Als u interesse heeft, stuurt u dan 

een mail naar aventurijn@onzewijs.nl 

 

BSO/VSO groepen 5 en 6 

Kinderen uit de groepen 5 en 6 die voor de voorschoolse of buitenschoolse opvang van 

en naar het hoofdgebouw of de dependance gaan, worden begeleid door één van onze 

medewerkers.  

 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

Jeugdverpleegkundige bij de GGD Willemijn Schletterer houdt een aantal keer per 

jaar een inloopspreekuur voor u als ouder. Heeft u vragen over de gezondheid of het 

welzijn van uw kind? Dan kunt u zonder afspraak binnenlopen op het inloopspreekuur 

van Willemijn in het kooklokaal. De data waarop Willemijn aanwezig is, vindt u terug 

in de agenda van de nieuwsbrieven en op de voordeuren van zowel het hoofdgebouw 

als de dependance.  

 

Inloopspreekuur kindercoach  

Het opvoeden van kinderen is regelmatig een uitdagende taak. Als u eens wilt praten 

over kleine of grote vragen omtrent het opvoeden van uw kind, kunt u terecht bij 

kindercoach Jolanda Oostdijk. In een extra bijlage leest u hierover meer. De data 

waarop ze spreekuur houdt, staan in de nieuwsbrieven en op de voordeuren.  

 

 

Privacyvoorkeuren 

Denkt u aan het spoedig invullen van uw privacyvoorkeuren in Parro? Hoe dit werkt, 

kunt u teruglezen in een Parrobericht van eerder deze week.  



 

  

Open dag Muziekschool 

Op 2 oktober houdt de Muziekschool een open dag. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen 

de kinderen sfeer proeven en zijn er optredens en workshops. Ook kunnen de 

kinderen (en u) instrumenten uitproberen. 

 

Coronamaatregelen 

Wijziging per 20 september 

• Als in een klas een kind besmet is met het coronavirus hoeft niet meer 

automatisch de hele klas in quarantaine. Bij meerdere besmettingen in een 

groep volgen we het advies van de GGD.  

Herinnering 

• Mensen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus komen niet in de 

school.  

• We ventileren veel. 

• Kinderen met verkoudheidsklachten hoeven niet meer thuis te blijven en zich 

om die reden niet meer te laten testen.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-

19 (dus meer dan neusverkoudheid) gaat de leerling naar huis. Als een leerling 

ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.  

• Als uw kind in aanraking is geweest met iemand die corona heeft, geldt altijd: 

óf testen door de GGD óf in quarantaine.  

• Als een leerling vanwege quarantaine niet naar school mag verzorgen we 

afstandsonderwijs (groepen 3 tot en met 8). Dat is vaak een combinatie van 

Classroom, Meet en werk op papier.  

• Deze mogelijkheid bieden we niet als een leerling om andere redenen thuis is. 

We verzorgen geen afstandsonderwijs aan leerlingen die ziek thuis zijn.  

• Als een leerling ‘s ochtends wordt afgemeld is het niet altijd mogelijk om mee 

te doen met Meet. We zorgen zo snel mogelijk voor thuiswerk.  

 

Kindcentrumraad 

We hebben afscheid genomen van Vincent Barentsen (vader van Collin, Glenn en Finn) 

als lid van de kindcentrumraad. Vanuit de ouderwerkgroepgeleding heeft Vincent vele 

jaren meegedacht over het reilen en zeilen van de opvang en het onderwijs op de 

Aventurijn. Nogmaals hartelijk dank voor je inzet, Vincent! In een volgende 

nieuwsbrief zal het nieuwe lid zich aan u voorstellen.  



 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wilt uw kind graag sporten, zwemles volgen, op muziekles, dansen, schilderen of aan 

theater doen? Is er thuis 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 t/m 

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

dansschoenen of de huur van een instrument.  

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met één van onderstaande 

intermediairs. 

U kunt ons bellen, mailen of appen: 

Marjan Ouwerkerk:     06-24549910              m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl  

Lianne de Groot:        06-46218656              l.degroot@welzijnmiddelburg.nl 

We helpen graag. Marjan Ouwerkerk en Lianne de Groot 

 

Kamp groep 8 

Een mijlpaal in het leven van het kind: schoolkamp in groep 8! Deze week was het 

zover: op de fiets vertrokken de kinderen naar kamphuis de Koebel in Burgh-

Haamstede. Spelletjes op het strand, een workshop beeldhouwen met zeepsteen, 

klimmen in het klimbos, midgetgolf, buitenspelletjes, een bonte avond en geweldig 

weer maakten het een heerlijk kamp! Een mooie start van het schooljaar voor  

groep 8! 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen liggen nog tot en met aanstaande woensdag in het 

hoofdgebouw. Daarna gaan ze naar de kringloop. 

 

 

Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief of over andere dingen vragen of 

opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op. 

 

Hartelijke groet,  

namens alle collega’s, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

aventurijn@onzewijs.nl 

 

De agenda staat op de volgende pagina. 



 

 

Agenda 

• 27 sept tot en met 1 okt  Kijkweek groepen 3 

• Woensdag 29 september  Start Kinderpostzegelactie groep 8 

• 6 tot en met 17 oktober  Kinderboekenweek 

• Woensdag 6 oktober   9.00-9.30 Inloopspreekuur kindercoach 

• Woensdag 6 oktober  8.30-9.00 Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

• Donderdag 7 oktober  Studiedag (groepen 1 tot en met 8 geen les) 

• Vrijdag 8 oktober   Dag van de duurzaamheid 

• Donderdag 14 oktober   8.30-9.00 Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

• 25 tot en met 29 oktober Herfstvakantie 

• Maandag 1 november  Driehoeksgesprekken groep 8 

• Dinsdag 2 november  Driehoeksgesprekken groep 8 

• Donderdag 4 november  8.30-9.00 Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

• 8 tot en met 12 november Kijkweek groepen 1/2, 4, 5, 6, 7 en 8 

• Woensdag 10 november   9.00-9.30 Inloopspreekuur kindercoach 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


