
 
 

Nieuwsbrief 8 
6 juli 2022 

 
Groepsindeling en formatie 

Uiteraard bent u allemaal benieuwd naar de groepsindeling en formatie voor komend 

schooljaar. Afgelopen maandagavond is deze besproken in de kindcentrumraad, gisteren is 

het laatste overleg intern gevoerd over de indeling van de kinderen en daarmee kan ik deze 

nu met u delen.  

Ons budget maakt het mogelijk om ook komend jaar met vijftien groepen te werken. Voor de 

kleuters hebben we vijf groepen nodig. Deze groepen starten met gemiddeld negentien 

kinderen en groeien in de loop van het schooljaar tot zo’n 26 kinderen. De kinderen uit de 

groepen 3 tot en met 8 konden vervolgens verdeeld worden over tien groepen. We hebben 

langdurig gesproken binnen het team welke optie het meest wenselijk is en daarmee zijn we 

gekomen tot de volgende indeling van de groepen.  

 

1/2 blauw Evi Meulmeester Ma t/m vr 
1/2 geel Liesbeth Tierolf 

Karin Adriaanse 
Di, wo, vr 
Ma, do 

1/2 groen Anne-Karien Cleven 
Charissa de Nooijer 

Ma, vr (di om de week) 
Wo, do (di om de week) 

1/2 rood Marjolijn Versluijs  
Lenie Jagt 

Ma, di (wo vanaf jan) 
Do, vr (wo tot jan) 

1/2 oranje Imme Suijk 
Paulien Nijboer 

Ma, wo, do, vr 
Di 

3a Marleen Scheermeijer 
Paulien Nijboer 

Ma, di, wo 
Do, vr 

3b Mirjam Padmos  
Janneke Allewijn 

Ma, di, wo 
Do, vr 

4 Joska Dellebeke-Oppe  
Sanne Verstraate-Kwakman 

Ma, do, vr 
Di, wo 

4/5 Anne van Vooren  
Sanne Verstraate-Kwakman 

Di, wo, do, vr 
Ma 

5 Hanneke Davidts Ma t/m vr 
6a Els Boone Ma t/m vr 
6b Hanneke Strietman-de With 

Judith Kapel 
Ma, di, (wo na half nov) 
Do, vr (wo tot tot half nov) 

7 Danny de Ridder Ma t/m vr 



 

 

8a Liesbeth van der Plas-Snel 
Elianne Touw 

Ma, di 
Wo, do, vr 

8b Yara den Engelsman 
Marjan Kruit-Bosselaar 

Ma, di, wo 
Do, vr 

Plusklas Liesbeth van der Plas-Snel Do 
Vervangingen Janneke Allewijn Di 
Extra ondersteuning Joska Dellebeke-Oppe Wo 
Interne begeleiding Karin Adriaanse 

Judith Kapel 
Di, wo 
Ma 

Onderwijsassistentie Jeannet de Ridder 
Monica Verweij 
Chantal Hogeweg-de Later 
Rachel Richards 

Ma, di, wo, do 
Ma, di, do, vr 
Ma, di, do, vr 
Ma, vr 

Klassenassistentie 
groepen 1/2 

Kennely Wood Ma, di, wo, do, vr 

 

Als aanvulling op bovenstaand overzicht wil ik een aantal dingen toelichten:  

• Juf Lenie zal tot ze hersteld is, vervangen worden door juf Marga. Fijn dat Marga dit blijft 

doen. We hopen uiteraard op een spoedig herstel van juf Lenie.  

• Juf Anne-Karien en juf Charissa genieten beiden van hun zwangerschapsverlof tot 

november. Tot die tijd zal juf Monica (één van onze onderwijsassistenten en bekend bij de 

kinderen van de kleutergroepen van onder meer de tussendemiddagopvang) de groep 

lesgeven. Juf Monica zal vervolgens vervangen worden door onderwijsassistente Dylana 

Viergever.  

• Juf Charissa, juf Sanne en juf Elianne zijn nieuwe gezichten op school. Zij stellen zich 

verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.  

• Juf Eva gaat na de zomervakantie minder werken en alleen nog in de opvang en niet meer 

op school. We hebben in Rachel Richard een nieuwe onderwijsassistente gevonden. Rachel 

vervangt nu al het zwangerschapsverlof van Chantal. Zij stelt zich verderop in de 

nieuwsbrief aan u voor.  

• De kinderen uit de groepen 1/2 groen en 1/2 geel die naar groep 3 gaan komen in groep 

3a. De kinderen uit1/2 rood en 1/2 blauw in groep 3b.  

• Als uw kind nu in groep 5a zit, dan is deze groep komend jaar 6a, 5b wordt 6b. Datzelfde 

principe geldt ook voor de groepen 7 die 8 worden.  

• De ouders van de huidige groepen 3 en 4 ontvangen een apart bericht met daarin de 

indeling van de kinderen over de groepen 4, 4/5 en 5.  

• Op maandagmiddag 18 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe 

leerkracht(en). 

 



 

Nieuw op de Aventurijn 
 
 

 

Beste ouders/verzorgers van groep 1-2 groen, 
  
Via deze weg wil ik graag van de mogelijkheid 
gebruik maken om mijzelf aan u voor te stellen. 
Mijn naam is Charissa de Nooijer en per november 
a.s. ben ik de nieuwe juf van uw zoon/dochter op 
woensdag en donderdag en om de week op dinsdag. 
Vorig jaar ben ik terug verhuisd naar Zeeland (waar 
ik ook oorspronkelijk vandaan kom), maar daarvoor 
heb ik 8 jaar als kleuterjuf gewerkt in Den Haag. 
 Na de geboorte van onze eerste dochter begon het 
gemis naar Zeeland toch wel erg groot te worden en 
hebben wij besloten om terug te keren. Momenteel zijn 
wij zwanger van onze tweede dochter en daarom zal 
ik pas na mijn verlof starten. 
 Mijn passie voor het kleuteronderwijs is groot. 

Ik kijk er dan ook naar uit om volgend schooljaar uw kind te mogen volgen en 
begeleiden en om u allen te leren kennen. Tot volgend schooljaar! 
Groeten, juf Charissa 

 
 
 
 
 
Hallo ouders, verzorgers, kinderen, 
 
Mijn naam is Sanne Verstraate - Smakman, 
samen met mijn jonge gezin en katten zullen 
wij deze zomer Den Haag, de mooie stad achter de 
duinen inruilen, voor het dorp Oost-Souburg. 
Vanaf het nieuwe schooljaar mag ik het team op 
de Aventurijn komen versterken als leerkracht. 
Waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik heb 
voornamelijk in de kleutergroepen gewerkt en het 
laatste jaar in groep 3. Binnen mijn onderwijs 
geldt: Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk 
dat ik het wel kan. Ik kijk ernaar uit om met 
iedereen kennis te mogen maken. 
Hartelijke groet en tot gauw, juf Sanne  

 
 



 

 

Beste ouders en kinderen, 
 
Als nieuwe leerkracht op de Aventurijn wil 
ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is 
Elianne Touw. Ik ben 37 jaar en ik woon 
samen met mijn man Remko en onze twee 
kinderen in Oostkapelle. In mijn vrije tijd 
ga ik graag een rondje hardlopen. 
Na 15 jaar met veel plezier in verschillende 
bovenbouwgroepen op obs Parelmoer in 
Yerseke gewerkt te hebben, was ik toe aan 
een nieuwe uitdaging. Daarom nu de 
overstap naar de Aventurijn. 

Vanaf het nieuwe schooljaar werk ik hier op woensdag, donderdag en vrijdag in 
groep 8. 
Ik vind het een leuke uitdaging om op de Aventurijn te komen werken en kijk er 
naar uit om mijn nieuwe collega’s, leerlingen en ouders te ontmoeten en te leren 
kennen. Ik heb er zin in! Tot na de zomervakantie, 
Juf Elianne 

 

 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Rachel Richard. Aankomend schooljaar ga 
ik op De Aventurijn werken als onderwijsassistent. 
Vanaf de meivakantie werk ik al als 
onderwijsassistent op De Aventurijn ik vervang 
juf Chantal, maar nu heb ik een baan gekregen 
voor na de zomervakantie! 
Na de zomervakantie ga ik dan ook starten aan 
een nieuwe opleiding, de deeltijd PABO aan de 
HZ. Mijn doel is om als leerkracht te gaan 
werken! 
Sommige van jullie zullen mij misschien ook wel 
kennen van dansen, ik geef namelijk ook nog 
danslessen naast het werken op school. Zelf dans 
ik al sinds mijn 4de en wil ik mijn plezier in het 
dansen overbrengen op de kinderen.  
Ik hoop jullie allemaal in de toekomst te 
ontmoeten! 
Groetjes,  
Rachel Richard 

 
 



 

Babynieuws 

  

Maar liefst drie jongetjes zijn er onlangs 

geboren binnen het team van de Aventurijn! 

Juf Hanneke (leerkracht in groep 6) is 

bevallen van Harry en juf Chantal 

(onderwijsassistent in de bovenbouw) van 

Cas en Savi. Het gaat heel goed met hen 

allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023  

• Herfstvakantie    maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 2022 

• Kerstvakantie    maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 2023 

• Voorjaarsvakantie   maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023 

• Goede Vrijdag    vrijdag 7 april 2023 

• Tweede Paasdag    maandag 10 april 2023 

• Meivakantie    maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 

• Hemelvaart en extra vrije dag  donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

• Tweede pinksterdag   maandag 29 mei 2023 

• Zomervakantie    maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus 2023 

 



 

Studiedagen  

• Woensdag 21 september 2022* 

• Vr 18 november    

• Vr 23 december  Lesvrije middag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij) 

• Ma 9 januari    

• Vr 10 februari    

• Woe 8 maart    

• Woe 17 mei    

• Ma 20 juni    

• Vr 14 juli    

 

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

school voor een gesprek met de leerkracht. In de eerste week na de vakantie kunt u via Parro 

inschrijven op diverse tijdstippen. Hierover krijgt u nader bericht na de vakantie. Noteert u 

de datum alvast in uw agenda? 

 
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 

 
CO2meters 

Sinds een aantal weken hangen er in alle lokalen van de Onze Wijs scholen CO2meters. De 

data van elke CO2 meter worden gecontroleerd om te bepalen welke ruimte wel of niet 

voldoet en er maatregelen getroffen kunnen worden om de aanwezige ventilatie indien nodig 

te verbeteren. 

 

Superleuke vakantieactiviteit 

De bibliotheek heeft voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar een geweldig gratis aanbod voor 

de zomervakantie. Door middel van een spannende online speurtocht door zes landen op zoek 

naar schatten blijven de kinderen werken aan hun leesvaardigheid. Van harte aanbevolen!  

Via deze link vindt u meer informatie over lezen in de zomervakantie.  

 

 



 

Voorleesfilmpjes 

Uit onderzoek blijkt dat voorlezen voor kinderen heel goed is voor hun taalontwikkeling. Wij 

zien op school de kinderen er ook van genieten.  

De online bibliotheek biedt gratis allerlei voorleesfilmpjes (in het Nederlands, Turks, Pools en 

Arabisch) die u (samen) met de kinderen kunt bekijken. Wellicht ook handig voor als u 

wellicht eens geen tijd heeft? Hier kunt u ze vinden.  

 

 

Voor de vakantie ontvangt u van ons nog een laatste nieuwsbrief met daarin in ieder geval het 

gymrooster. 

Mocht u vragen, zorgen, opmerkingen of complimenten hebben: laat het ons weten. U kunt 

mij mailen via aventurijn@onzewijs.nl, bellen via 650214 en een afspraak maken om elkaar 

fysiek te ontmoeten, kan ook.  

 
Hartelijke groet,  

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

 

Mocht u ons willen bereiken in de zomervakantie, dan kan dat via het telefoonnummer van 

het kinderdagverblijf: 06-48456929. 

 

 

 

 

Agenda 

• Donderdag 14 juli  19.00 uur musical groep 8 in de Spot 

• Vrijdag 15 juli  Kinderen krijgen het portfolio mee naar huis 

• Maandagmiddag 18 juli Kennismaking met de nieuwe leerkracht (groep 8 vrij) 

• Woensdag 20 juli  18.00 Zomerfeest: vossenjacht 

• Donderdag 21 juli  14.00 uur Uitzwaaien groep 8 

• Vrijdag 22 juli  Start van de zomervakantie (deze dag zijn de kinderen vrij) 

• Maandag 5 september Eerste lesdag na de zomervakantie  

 
 

 
 


