
 
 

Nieuwsbrief 2 
16 september 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Babynieuws 

Juf Anne-Karien uit groep 1/2 groen is op 3 augustus bevallen van een dochtertje: 

Eilin. Wat een geweldig nieuws na zo’n lange, spannende tijd! Een paar weken 

eerder, op 16 juli, is juf Charissa bevallen van Esmee. Charissa start bij ons op school 

na haar zwangerschapsverlof in groep 1/2 groen.  

Beide juffen waren op de startvergadering van ons team aan het begin van het 

schooljaar en het was fijn om te zien en horen dat het goed met hen en de meisjes 

gaat! 

 

 

 

Eilin 

 

Esmee 

Personeel 

Meester Danny uit groep 7 gaat na de kerstvakantie emigreren naar Australië. Dat 

betekent dat we een vacature hebben voor een nieuwe leerkracht. Deze zal 

binnenkort uitgezet worden. Bent of kent u iemand met interesse in deze baan  

 



 

(parttime kan ook), dan horen we het graag! Helpt u ons meezoeken naar een nieuwe 

collega? 

 

Invallers gezocht 

Zoals u weet, is er een landelijk tekort aan invalleerkrachten. Bent u zelf 

gediplomeerd leerkracht en wilt u ons uit de brand helpen als we een dagje een 

invaller zoeken? We horen het graag! 

Op dit moment zijn er nagenoeg geen invallers en lossen we het intern op. Parttime 

collega’s komen soms extra werken of de onderwijsassistentes geven les. Dit kunnen 

we uiteraard maar beperkt doen en mogelijk kan het voorkomen dat een groep niet 

naar school kan komen. U hoort dit ’s morgens uiterlijk om 7.30 uur via Parro. 

Uiteraard doen we ons uiterste best om dit te voorkomen! 

 

Inloopochtend  

Tijdens de inloopochtenden bent u van harte welkom in de klas van uw kind(eren) van 

8.20 tot 8.35 uur. Het volgende moment waarop u een kijkje kunt nemen in de klas is 

woensdag 5 oktober.  

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Voor onze planning is het goed om vroegtijdig te weten wanneer broertjes of zusjes 

vier worden. Heeft u uw dreumes of peuter nog niet aangemeld? Stuurt u me dan een 

mailtje: aventurijn@onzewijs.nl 

 

Inloopspreekuur kindercoach en jeugdverpleegkundige 

Op de Aventurijn bieden we u als ouders twee soorten inloopspreekuren aan: die van 

kindercoach Jolanda Oostdijk en van jeugdverpleegkundige Willemijn Schletterer. 

Beide spreekuren zijn gratis. Als u na het spreekuur meer begeleiding wil, is dat 

mogelijk, maar dat hoeft niet. Soms is het fijn als iemand met je meedenkt bij de 

ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Wellicht kent u het Engelse gezegde: ‘It takes 

a village to rise a child’. 

Bij Jolanda kunt u terecht als u vragen heeft over gedrag, emoties, opvoedthema's, 

ouderschap en het ondersteunen en begeleiden van kinderen. In de bijlage vindt u 

meer informatie hierover.  

Bij jeugdverpleegkundige Willemijn kunt u terecht bij vragen over de lichamelijke of 

mentale ontwikkeling van uw kind. Denkt u bijvoorbeeld aan vragen over het slapen, 



 

eten, zindelijkheid of gewicht van uw kind.  

Jolanda houdt spreekuur in het kamertje van de onderwijsassistentes in het 

hoofdgebouw, Willemijn in het kooklokaal in het hoofdgebouw.  

In de nieuwsbrief vindt u in de agenda de datum van het eerstvolgende spreekuur. Op 

de voordeuren vindt u een papier met meer data waarop de inloopspreekuren gepland 

zijn. 

 

Begeleiding tussen de middag 

Voor het begeleiden van het buitenspelen tussen de middag op de dependance zijn we 

op zoek naar de hulp van één of twee ouders. Kunt u één keer per week of per twee 

weken tussen 12.00 en 13.00 uur helpen bij het toezicht houden op het plein samen 

met één van de teamleden? We horen het graag. U krijgt hiervoor een 

vrijwilligersvergoeding.  

 

 



 

Sparen voor Kika 

Al een aantal jaar sparen wij schone plastic doppen en deksels voor Kika (Kinderen 

Kankervrij). De doppen en deksels kunt u in een tasje meegeven aan uw kind. Een 

paar keer per jaar worden de doppen weggebracht en 

verdienen we een mooi bedrag voor Kika. Het is nu ook 

mogelijk om cartridges van printers (géén toners van 

kopieerapparaten) en mobieltjes/tablets/laptops in te 

leveren. Heeft u thuis/op het werk deze apparaten liggen, 

of is uw cartridge leeg? Lever deze dan in op school. 

Inleveren kan in de klas bij de eigen leerkracht. Wanneer 

het veel is kunt u het inleveren in het kamertje van de onderwijsassistenten 

(hoofdgebouw) of in de hal van de dependance. 

 

Privacyvoorkeuren 

Denkt u aan het aangeven van uw privacyvoorkeuren in Parro voor eind september? In 

een Parrobericht dat onlangs verstuurd is, leest u hoe dit in zijn werk gaat.  

 

 

Onze kernwaarden 

 

Samen
Betrokkenheid
Professioneel
Respectvol ontmoeten
Transparant
Duurzaam



 

Hierboven ziet u onze kernwaarden. Ze geven ons als team richting bij het werk dat 

we doen met en voor de kinderen, bij alle beslissingen die we nemen. Bovenaan staat 

de kernwaarde ‘Samen’. We willen graag samen met u de kinderen begeleiden in hun 

ontwikkeling. Heeft u vragen, zorgen, complimenten of opmerkingen over uw kind, 

ons onderwijs, de nieuwsbrief of anderszins? Wij hopen dat u ze met ons deelt! Zo 

kunnen we in gezamenlijkheid ons motto waarmaken: 

‘Samen sterk voor later!’. 

 

 

Hartelijke groet,  

namens alle collega’s, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 
 
 
 
Agenda 

• Woensdag 21 september  Studiedag: kennismakingsgesprekken alle groepen 

• Maandag 26 september 9.00 uur Inloopspreekuur kindercoach  

• Vrijdag 30 september  Schoolreizen groepen 1 tot en met 7 

• Woensdag 5 oktober   Inloopochtend 

• Woensdag 5 oktober  Start Kinderboekenweek Gi-ga-groen! 

• Vrijdag 7 oktober  Dag van de Duurzaamheid 

• 3 tot en met 7 oktober Kijkweek groep 3 

• Donderdag 20 oktober 8.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

• 24 tot en met 28 oktober Herfstvakantie 

 


