
 
 

Nieuwsbrief 3 
22 oktober 2021 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Kijkweek op school 

Dit jaar organiseren we de Kijkweek in de groepen 1/2 en 4 tot en met 8 als volgt: in 

de week van 8 november kunt u op een dag naar uw keuze ’s morgens tussen 8.20 en 

8.35 uur mee de klas inlopen. Er liggen dan onder meer boeken, schriften en 

tekeningen klaar om te bekijken. Uw kind en de leerkracht zullen u dan vertellen wat 

er in de klas gebeurt. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.  

Vanaf december houden we maandelijks een inloopochtend in alle groepen. U bent 

dan tussen 8.20 en 8.35 uur van harte welkom om een kijkje in de klas te nemen. 

Meestal is dat op elke eerste schooldag van de maand. De exacte data vindt u in Parro 

en in de agenda in de nieuwsbrieven.  

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Voor onze planning is het belangrijk dat wij weten welke kinderen komend jaar vier 

jaar worden en bij ons naar school komen. Heeft u broertjes of zusjes nog niet 

aangemeld, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Wilt u ook aan buren of vrienden 

met interesse in onze school vragen of ze vroegtijdig contact willen opnemen?  

 

Personeel 

Marusjka van de peutergroep en de BSO is geopereerd aan haar knie. Ze heeft nog 

veel pijn. We zouden het leuk vinden om Marusjka een mooi boek te geven met hele 

mooie tekeningen of gedichtjes, recepten e.d. Zou je iets willen maken voor Marusjka 

op een A4 papier dan kun je het inleveren in een mooie versierde doos op de 4 up.  



 

Ook willen we haar een mooi cadeautje geven, mocht je een eigen bijdrage willen 

geven, (zeker niet verplicht) dan kunt u dit ook in envelop in de doos stoppen. 

We hebben een heel verdrietig bericht gekregen. Juf Marianne heeft borstkanker. Ze 

moet 20 oktober hieraan geopereerd worden. We wensen haar en haar familie heel 

veel sterkte en kracht toe in de moeilijke en onzekere tijd. Wil je post naar Marianne 

sturen? Bij de ingang van het kinderdagverblijf staat een brievenbus. Dan zorgen wij 

dat het bij Marianne komt. 

Met vriendelijke groet, Karin Bronsema, vestigingsmanager opvang  

 

Juf Anne-Karien uit groep groen start na de herfstvakantie met werken. Zij zal 

beginnen met kleine groepjes kinderen buiten de klas en af en toe ook eens in de klas 

aanwezig zijn. Juf Marga en meester Ludwig blijven voorlopig de groep lesgeven.  

Juf Lenie en juf Els zijn ook aan het re-integreren en werken met kleine groepjes 

kinderen. Fijn dat het met hen alle drie (steeds) beter gaat!   

 

Kindcentrumraad 

Als nieuwe voorzitter van de 

kindcentrumraad stel ik u graag de leden 

van de kindcentrumraad voor. Van links 

naar rechts (boven): Michel Wiersma, Karin 

Bronsema, Danitsja van der Veer, Janneke 

Allewijn en onderaan Yara den Engelsman, 

Daniëlle Mosterd-Al (digitaal aanwezig) en 

Sara Kaat. De kindcentrumraad bestaat uit 

een afvaardiging van leerkrachten en van 

ouders van zowel school, het 

kinderdagverblijf, peutergroep en/of BSO. 

Jaarlijks komen wij zo'n zes keer bij elkaar   

en hebben we overleg met directrice Kirstie van der Heide-Güthe en Karin Bronsema, 

de vestigingsmanager van de kinderopvang. 

We bespreken verschillende kindcentrumbrede (beleids)onderwerpen zoals 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel, huisvestiging, visie, et 

cetera. Heeft u zelf (kindcentrumbrede) vragen of zaken die u graag onder de 

aandacht van de kindcentrumraad wilt brengen? Schroom dan niet om een van de 

leden aan te spreken of een mail te sturen naar kcrdeaventurijn@onzewijs.nl 

Met vriendelijke groet, Michel Wiersma 



 

Leerlingmediatoren 

 

Na een training van drie middagen ontvingen 

zestien leerlingen uit de groepen 7 en 8 

afgelopen dinsdag een mediatordiploma. Deze 

leerlingen hebben geleerd hoe ze kinderen uit de 

groepen 3 tot en met 6 kunnen helpen bij het 

oplossen van kleine conflicten. Zo nemen de 

kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het 

oplossen van conflicten in de klas of op het 

schoolplein. Het is een van de meest concrete 

uitwerkingen van het principe dat kinderen 

zelf verantwoordelijkheid dragen voor het klimaat op school. Elke dag heeft een 

tweetal mediatoren ‘dienst’. 

 

Thema dieren 
Het eerste thema dit schooljaar was het thema dieren. Aan dierendag werd in de 

onderbouwgroepen extra aandacht besteed dit jaar, dat paste prima binnen het 

thema. Bij elk thema proberen we een gastles of excursie te organiseren. Gelukkig 

was er weer veel meer mogelijk op dat gebied dan vorig schooljaar en konden alle 

groepen genieten van gastlessen en/of excursies! Met deze boeiende en leerzame 

gastlessen of excursies brengen wij meer balans in het onderwijs en focussen we niet 

alleen op het cognitieve gedeelte. Er waren gastlessen van kinderboerderij de 

Klepperhoeve, dierenkliniek De Ark, Mobiele Trimsalon Jolina, rattenvanger Andor van 

der Ploeg en ongediertebestrijder Sandra Lens. Ook werd er een bezoek gebracht aan 

Manege Groot Prooyen. Mooi om zo de wereld de school in te halen: het waren 

inspirerende en leerzame momenten!  

   
 



 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 6 oktober werd in alle groepen de Kinderboekenweek geopend. Alle 

groepen kregen een nieuw boek cadeau, er werd uiteraard voorgelezen uit dat boek 

en er werd gezongen. Het thema beroepen stond deze Kinderboekenweek centraal. 

De groepen 4 en 5 maakten kennis met wel heel bijzondere beroepen: de 

chocoladetandarts, de graskapper en bijvoorbeeld de papegaaienlogopedist.   

   
 

Dag van de Duurzaamheid en Nationale Kraanwaterdag 

Vrijdag 8 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid. In alle groepen waren er 

activiteiten rondom het onderwerp duurzaamheid. In groep 7b kwam wethouder Chris 

Simons voorlezen. Hij heeft het met de kinderen gehad over zuinig omgaan met 

kraanwater. In Nederland hebben we schoon kraanwater in overvloed, in andere 

landen is dat soms wel anders. Goed om daar samen bij stil te staan. Dit sloot mooi 

aan op de Nationale Kraanwaterdag van 24 september. Daar is in alle klassen 

aandacht besteed en omdat wij ons als school hiervoor hadden aangemeld kregen we 

ook nog voor alle leerlingen een goodiebag. Deze hebben de kinderen vorige week 

mee naar huis gekregen. 

 

Ontruimingsoefening 

Tweemaal per jaar oefenen we met het hele kindcentrum een ontruiming. Vorige 

week dinsdag deden we dat ook. We hopen dat het nooit echt nodig zal zijn, maar 

door een oefening wennen kinderen al aan het harde geluid van het alarm en aan het 

gezamenlijk zo vlot mogelijk naar buiten gaan. Voor ons als medewerkers is de 

oefening iedere keer weer heel leerzaam.   

 

Leerlingenraad 

In de groepen 4 tot en met 8 zijn in elke klas verkiezingen gehouden voor de 

leerlingenraad. Uit elke klas vertegenwoordigen twee kinderen hun groep. Dit jaar 

zijn dat Roel, Marit, Teun, Mara, Lucie, Lucas, Merle, Anouar, Sam, Saar, Noor, Viggo, 

Thomas, Mélanie, Lisa en Max. Eens in de zeven weken overleggen ze met mij over 



 

allerlei schoolzaken. Vorige week ging het overleg onder meer over de 

kinderboekenweek, de dag van de duurzaamheid, de ontruimingsoefening en een 

nieuw speeltoestel op het plein bij de dependance (de kinderen gaan hun 

klasgenootjes om hun wensen en suggesties hiervoor vragen). Daarnaast mogen de 

vertegenwoordigers de kinderen uit hun groep een enquête laten invullen waarbij de 

kinderen per klas voor 100 Euro nieuw buitenspeelgoed mogen kiezen. In de rondvraag 

werd onder meer opgemerkt dat een slot van een toiletdeur niet zo soepeltjes liep en 

dat er nogal eens hondenpoep op het gras ligt. Het probleem met slot van de 

toiletdeur is inmiddels verholpen en de kinderen van groep 6 gaan bordjes maken om 

hondenpoep te proberen te voorkomen. Het was een goed overleg! Mooi om de 

betrokkenheid van de kinderen bij de school op deze manier te ervaren! 

 

 
De leerlingenraad (helaas was Saar ziek toen de foto gemaakt werd). 

 

Dramalessen  

Alle groepen kregen meerdere dramalessen passend in het thema dieren. Bij de 

onderbouw ging één van de lessen over een ijsbeer. De kinderen gebruikten hun 

fantasie en deden net alsof het heel koud was, de sneeuwballen werden doorgegeven 

en dikke jassen werden aangetrokken. In de middenbouw voerden kinderen 

gesprekken met elkaar als dieren. Uiteraard in dierentaal! De groepen 5 tot en met 8 

hebben als afsluiting van de lessen een voorstelling gegeven aan een andere groep. De 

betrokkenheid in alle groepen was erg groot. Eerst was het soms even “de kat uit de 

boom kijken”, maar al snel deed iedereen actief mee!  

   
 



 

Schoolfruit 

Goed nieuws! De Aventurijn mag ook dit schooljaar meedoen aan het EU-Schoolfruit- 

en groenteprogramma. Vanaf 15 november 2021 tot en met 22 april 2022 ontvangt 

onze school elke week groente en fruit voor de kinderen.  Op woensdag en donderdag 

krijgen de kinderen fruit op school vanuit het Schoolfruitprogramma. Ze kunnen elke 

dag kiezen uit drie verschillende soorten. Voor ieder wat wils dus. En bovendien… 

zien eten, doet eten. Het is lekker en leerzaam om samen nieuwe dingen te proeven. 

Het schoolfruit wordt schoongemaakt door ouders. Heel fijn dat er zo’n grote groep 

ouders is die zich hiervoor in wil gaan zetten! U hoeft op woensdag en donderdag dus 

geen fruit mee te geven.  

Wilt u wel op vrijdag zelf fruit meegeven? Wij zien steeds vaker dat kinderen elke dag 

fruit of groente meenemen van huis voor in de pauze; een mooie ontwikkeling! Door 

de kinderen op jonge leeftijd al te leren elke dag in de pauze gezond te eten, wordt 

er een gezonde gewoonte ontwikkeld. 

 

 

 

Dieuwertje Blok te gast bij 
ZB 
  
Op donderdag 4 november om 15.45 uur is 
Dieuwertje Blok te gast bij de ZB en 
spreekt daar het Vrijheidcollege voor 
kinderen uit. Dieuwertje is al decennia een 
vertrouwd gezicht voor televisiekijkend 
Nederland. Van Sinterklaasjournaal tot De 
Wereld Draait Door. Zij deelt in dit 
kindercollege haar persoonlijke visie op 
vrijheid aan de hand van haar eigen 
levensverhaal. Entree is gratis, tickets 
bestellen kan via de websitedezb.nl.  

 

 
Kinderen kunnen samen met bijvoorbeeld (groot)ouders of verzorgers deelnemen aan het 
Vrijheidscollege. Dit vergemakkelijkt een eventueel vervolggesprek over de oorlog en de bevrijding. 
Het thema vrijheid loopt als een rode draad door het leven van Dieuwertje Blok. Haar moeder was 
Joods 'Mijn moeder was 19 toen ze moest onderduiken. Haar verhaal is natuurlijk ook heel bepalend 
geweest voor mijn gevoel van vrijheid. Ik ben het aan haar verplicht om, net als zij gedaan heeft na 
de oorlog, ervoor te waken dat de bevrijding toen niet voor niets is geweest', aldus Dieuwertje. 

 



 

Aanbod
Ook deze schoolvakantie organiseren 
diverse organisaties tal van leuke 
activiteiten voor de kids!  Zo worden er 
activiteiten georganiseerd door de ZB, 
Speelhof Hoogerzael, Optisport, 
Kinderboerderij de Klepperhoeve, TTC 
Middelburg en Welzijn Middelburg.

Hoe werkt het?
Voor deelname wordt soms een kleine 
bijdrage gevraagd, sommige activiteiten 
zijn gratis. Aanmelden is voor veel 
activiteiten verplicht, anderen zijn op 
instuif.  Ga naar: 
www.bredescholenmiddelburg.nl en klik op 
vakantieactiviteiten. Scroll door het aanbod 
en meld je aan voor één van de activiteiten. 

Na aanmelding ontvang je een 
bevesteging op je mail. 

Vragen?
Heb je een vraag over één van de 
activiteiten? Neem dan contact op met de 
desbetre!ende aanbieder. 

Heb jij je opgegeven voor een activiteit, 
maar kun je niet komen, laat het ook dan 
even weten! 

KOM DEZE HERFSTVAKANTIE 
BROODJES BAKKEN, ZWEMMEN, 
KNUTSELEN & NOG VEEL MEER!



 

 
 

Namens het team wens ik u en de kinderen een heerlijke herfstvakantie toe!  

 

Hartelijke groet,  

namens alle collega’s, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

aventurijn@onzewijs.nl 

 

De agenda staat op de volgende pagina. 



 

 

Agenda 

• 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 

• Donderdag 11 november   8.30-9.00 Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

• Woensdag 17 november  Start schoolfruit op woensdag en donderdag 

• Woensdag 1 december  8.20-8.35 Inloopochtend alle groepen 

• Woensdag 1 december   9.00-9.30 Inloopspreekuur kindercoach 

• Vrijdag 3 december  Sinterklaas op de Aventurijn 

• Maandag 6 december  Driehoeksgesprekken groepen 3-7 (1/2 facultatief) 

• Woensdag 8 december  Driehoeksgesprekken groepen 3-7 (1/2 facultatief) 

• Woensdag 8 december  Bijeenkomst klankbordgroep 

• Donderdag 9 december  8.30-9.00 Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


