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Portfolio’s mee naar huis 

Op school hebben de kinderen vanaf groep 2 de afgelopen weken de citotoetsen 

gemaakt. Ondanks dat we dit niet willen, is het voor sommige kinderen spannend. 

Daarom blijven de leerkrachten de kinderen vertellen dat de toetsen zijn bedoeld 

om te kijken waar je staat op een beperkt gedeelte van je ontwikkeling, hoe je 

gegroeid bent de afgelopen periode op een bepaald vakgebied en hoe we je op 

school verder kunnen helpen. De toetsen zijn dus niet bedoeld zijn om een 

rangorde te maken in de zin van hoger of lager, beter of slechter. En je 

ontwikkeling omvat nog zoveel meer dan alleen het cognitieve deel. Dat hebben 

we in de klassen en in de portfolio’s benadrukt. De uitslag van toetsen zegt iets, 

maar of je later op een fijne, passende plek terecht komt en of je gelukkig bent 

hangt van heel veel andere factoren af. Ook zeggen de toetsen niets over 

bijvoorbeeld het feit dat een kind heel behulpzaam is of goed kan doorzetten. 

Dingen die hartstikke waardevol zijn in het leven!  Een compleet mens is hoofd, 

hart én handen! 

Tijdens de toetsweken hadden we ook last van corona en de maatregelen. We 

misten in de afgelopen periode geregeld kinderen op de toetsmomenten. Er was 

daardoor meer onrust in de school en bij de kinderen zelf in vergelijking met 

andere jaren. Mogelijk heeft dat ook effect op de resultaten bij een aantal 

kinderen. Wij schrikken daar niet van, we hangen niet alles op aan deze 

toetsresultaten. Afgelopen maandag hebben de leerkrachten naar aanleiding van 

de resultaten op de toetsen plannen voor de komende periode gemaakt. 

In de portfolio’s die vandaag mee naar huis gaan, ziet u (als uw kind wat langer op 

school zit) hoe de ontwikkeling van uw kind de afgelopen maanden is gegaan.  

 



 

Personeel 

Zoals u waarschijnlijk weet is juf Lenie al langere tijd niet volledig aan het werk. 

Op dit moment werkt zij drie ochtenden in de week en doet ze remedial teaching 

met kinderen. Stap voor stap bouwt ze haar werkzaamheden op.  

 

Juf Anne-Karien is half februari opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze 

vruchtwater verloor. Vorige week is één van de twee kindjes in haar buik overleden 

en geboren. Heel heftig en verdrietig voor Anne-Karien en haar vriend Jasper om 

opnieuw een kindje te verliezen. Hoewel het er aanvankelijk niet goed uitzag voor 

het tweede kindje, gaat het tot nu toe goed. Het blijft spannend of het goed blijft 

gaan. We leven op school enorm met Anne-Karien en Jasper mee en hopen zo dat 

het goed mag blijven gaan. Juf Marga en juf Bea vervangen juf Anne-Karien in 

groep groen. Om dit mogelijk te maken, stopt juf Marjolijn haar ouderschapsverlof 

op woensdag, en werkt zij die dag in groep rood waar ze al twee dagen werkt.  

 

Het herstel van juf Els verloopt voorspoedig. Zij werkt momenteel vier ochtenden 

en een middag in groep 5a en daarnaast nog een aantal uren om de lessen voor te 

bereiden. Juf Marieke stopt na de voorjaarsvakantie met de vervanging van juf Els. 

We bedanken haar hartelijk voor haar inzet in groep 5a vanaf de zomervakantie. 

Juf Marleen werkte tot voor kort op woensdag in groep 5a en gaat na de vakantie 

naar groep 1 oranje op deze dag. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk 

gezichten voor de groep zijn, zal juf Jeannet op woendag en drie middagen in 

groep 5a lesgeven.  

 

Deze week waren maar liefst acht teamleden ziek waarvan er zes de hele week 

niet naar school konden komen. En dat terwijl de vervangingspools leeg zijn…  

Doordat parttime collega’s extra kwamen werken, stagiaires en 

onderwijsassistentes bereid waren in te vallen en collega’s spontaan portfolio’s 

voor elkaar vulden, konden de meeste groepen toch naar school en konden alle 

portfolio’s meegegeven worden. Helaas moesten de kinderen uit de kleutergroepen 

geel, rood en blauw zijn allemaal één dag thuisblijven. 

 



 

 

Ik heb het al eerder gezegd, maar het 

kan niet vaak genoeg gezegd worden: 

dat de collega’s dit doen, is geen 

vanzelfsprekendheid. Het getuigt van 

een enorme mate van toewijding, 

collegialiteit, flexibiliteit, 

doorzettingsvermogen én bovenal een 

enorm groot hart voor jullie kinderen. 

Het is echt fantastisch om directeur 

van zo’n geweldig team te mogen zijn! 

 

Bekers en brooddozen 

Op de Aventurijn vragen we u om brooddozen en drinkbekers mee te geven in 

plaats van pakjes en zakjes. Zo beperken we het afval op school en brengen we 

onze kernwaarde ‘duurzaam’ in praktijk. Velen van u werken hieraan mee: 

hartelijk dank hiervoor! 

We zien de laatste tijd steeds vaker pakjes drinken op school. Daarom hierbij een 

herinnering: wilt u brooddozen en drinkbekers aan uw kind(eren) meegeven?    

 

Halen en brengen 

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, verandert het brengen en halen van de 

groepen 3 en 4: 

- Kinderen uit groep 3 komen ’s morgens via het hoofdhek bij de gymzaal het 

plein op en gaan via de zij-ingang naar binnen. ’s Middags komen ze weer via 

dezelfde route naar buiten. We vragen de ouders van groep 3a om te 

wachten op de stoep voor de deur van gymzaal en de ouders van groep 3b op 

de stoep daartegenover.  

- De leerkrachten van de groepen 4 brengen de kinderen aan het eind van de 

lesdag naar de stoep aan de Henry Dunantlaan. We willen de ouders van de 

groepen 4 vragen om hier te wachten.  

- Voor de kleutergroepen en de groepen op de dependance verandert er niets.  

Na de voorjaarsvakantie gaan deze wijzigingen in. 

 



 

!! Henry Dunantlaan autovrij 

Om het ophalen van de kinderen veilig te laten verlopen, vragen we u om niet 

meer met uw auto de Henry Dunantlaan in te rijden aan het einde van de lesdag.  

 

Inloopmomenten 

Maandelijks zal er voor alle groepen een inloopmoment zijn waarop u uw kind de 

klas in kunt brengen. De eerste keer zal dit zijn op woensdag 9 maart van 8.20 tot 

8.35 uur. Van harte welkom in de klas! 

 

Letterfeest in groep 3 

Als je in groep 3 alle letters hebt geleerd, is het tijd voor het letterfeest! De 

kinderen zongen een letterlied, hebben een letterspeurtocht gedaan, een 

lettermuts gemaakt en tenslotte een letterdiploma gekregen. Als traktatie kregen 

de kinderen lettereierkoek in groep 3a en werden er tosti’s gebakken door de juf in 

groep 3b. Deze belangrijke mijlpaal voor de kinderen mocht groots gevierd worden! 

  

 

Groepindeling 2022-2023 

Inmiddels zijn we weer al gestart met de groepsindeling voor het volgende 

schooljaar. Ik wil u vragen om eventuele broertjes en zusjes die binnen nu en een 

jaar vier jaar worden zo spoedig mogelijk aan te melden. Voor ons is het van groot 

belang dat we zicht hebben op de kinderen die gaan komen. Alvast bedankt voor 

uw medewerking.  

 

 



 

Thema Bouwen 

Deze week hebben we het thema bouwen met de kinderen afgerond. In alle klassen 

is een groot bouwwerk gemaakt. We hebben van alle bouwwerken en andere 

activiteiten die er in de klas waren een film gemaakt. Deze film hebben de 

kinderen deze week in de klas bekeken. Helaas kunnen we de film niet delen 

vanwege de privacyregelgeving.  

We hadden in deze periode ook de Warme Truiendag. In groep 7a heeft wethouder 

Chris Dekker een quiz rondom het klimaat met de kinderen gedaan.  

  
 

Kinderkunstweek 

Na de voorjaarsvakantie starten we met de Kinderkunstweek. We werken bij ons op 

school niet één, maar liefst drie weken over kunst. Dit jaar is het thema: ‘Vertakt 

en geworteld, bomen in de kunst’. We gaan in alle groepen verschillende 

activiteiten uitvoeren rondom dit thema. Daarbij staan bomen in de kunst centraal.  

 

Inloopspreekuur kindercoach 

Heeft u vragen die u graag met kindercoach Jolanda Oostdijk zou willen bespreken? 

Haar inloopspreekuur gaat weer van start. Op de volgende data houdt ze spreekuur 

van 8.50 tot 9.15 uur in het hoofdgebouw: 

* Woensdag 6 april  

* Woensdag 11 mei  

* Woensdag 15 juni  

 

Gevonden voorwerpen  

De gevonden voorwerpen van de groepen 1 tot en met 4 zullen op dinsdag 8 en 

donderdag 10 maart in de hal van het hoofdgebouw uitgestald worden. Kijkt u even 

of er iets van uw kind bij zit als u naar het driehoeksgesprek gaat?  



 

Vakantie-activiteiten voor kinderen 

 

 

 

Aanbod
Ook deze schoolvakantie organiseren 
diverse organisaties tal van leuke 
activiteiten voor de kids!  Zo kun jij je 
helemaal uitleven bij diverse activiteiten in 
en om het Vrijburgbad, is er een voetbal- en 
een tafeltennistoernooi, kun je de benen uit 
je lijf lopen tijdens het Jachtseizoen, 
je artistieke talent kwijt bij ‘Worm in a 
waterglass’, een boksclinic volgen, helemaal 
los gaan tijdens het Springkussen Festijn en 
diverse sporten proberen tijdens Sport & 
Switch. 

Hoe werkt het?
Sommige activiteiten zijn op aanmelding, 
anderen op instuif. Voor deelname vragen 
we soms een kleine bijdrage. 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 
bevestiging 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 JIJ NAAR ÉÉN VAN ONZE
SPORTIEVE ACTIVITEITEN IN DE 
VOORJAARSVAKANTIE?



 

Lutem Waterscouting voor meiden  

 

 

 

 



 

Ik wens u en de kinderen een heel fijne vakantie toe! We zien de kinderen na de 

vakantie weer op maandag 7 maart. Fijn dat we u in die week ook weer in de 

school kunnen ontmoeten als u komt voor de driehoeksgesprekken of de 

inloopochtend.  

 

Hartelijke groet, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

 

 

Agenda 

28 februari - 4 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 7 maart  Start Kinderkunstweek 

Dinsdag 8 maart  Driehoeksgesprekken groepen 1 tot en met 7 

Woensdag 9 maart  Inloopochtend 

Donderdag 10 maart Driehoeksgesprekken groepen 1 tot en met 7 

Donderdag 10 maart Klankbordgroep 

Maandag 28 maart  Start thema Kleding en Sport 

Maandagavond 4 april Lezing Steven Pont  

Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag, lesvrij 

Maandag 18 april  Tweede paasdag, lesvrij 

Vrijdag 22 april  Koningsspelen 

23 april – 8 mei  Meivakantie  

 

 



 

 

 
 

 

 

 


