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Hart van de Griffioen

Sinds we in 2014 gestart zijn met de Aventurijn, is het aantal kinderen dat bij ons op

school zit, zo gegroeid dat we niet meer in het gebouw passen. Daarom heeft de

gemeente (die verantwoordelijk is voor de huisvesting van onderwijs) in 2018 het

gebouw van onze dependance beschikbaar gesteld en in de jaren daarna nog vier

tijdelijke lokalen. Het woord zegt het al, deze lokalen zijn bedoeld om een periode te

overbruggen tot er structurele huisvesting beschikbaar is.

Al enige tijd ben ik over nieuwe structurele huisvesting in gesprek met de gemeente,

samen met twee wijkbewoners. De twee wijkbewoners, Marien Boonman en Jos van

Hees, hebben het initiatief genomen voor een aantal nieuwe zaken in de wijk: een

appartementencomplex, een buurtcafé en een nieuw gebouw voor onze school.

Wellicht heeft u hierover als buurtbewoner over gehoord via de wijktafel of via de

flyer in de bus. Er waren al twee momenten waarop u als wijkbewoner kon

meedenken. In de PZC stond onlangs een artikel over het initiatief. U leest het artikel

hier.

Architectenbureau NOAHH heeft, na gesproken te hebben met de diverse

belanghebbende partijen in de wijk, een visie op de wijk ontwikkeld, getiteld ‘Hart

van Griffioen’. Uiteraard is ook Kinderopvang Walcheren is bij de gesprekken

betrokken. Van huisvesting tot verkeersveiligheid, van groen tot duurzaamheid,

allerlei aspecten worden in het wijkbrede plan meegenomen. De gemeente heeft

samen met Woongoed het initiatief en de visie omarmd en ervoor gezorgd dat het

verder uitgewerkt kan worden.

Op dit moment zijn de wensen, ideeën, kansen en belemmeringen in beeld gebracht

en wordt gekeken hoe het financieel haalbaar gemaakt kan worden. Er zijn nog geen

https://www.pzc.nl/walcheren/jos-en-marien-weten-wat-hun-wijk-nodig-heeft-dit-wordt-het-grootste-project-tot-nu-toe~a0deb63e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


concrete plannen of tekeningen voor de school, het appartementencomplex of het

buurtcafé, dat volgt in een volgende fase.

De huidige ontwikkelingen van het initiatief stemmen mij heel positief en hoopvol!

We hebben als team al een wensenlijstje gemaakt voor een nieuw gebouw. Belangrijk

vind ik dat het voor de kinderen, u als ouders en ons als personeel kleinschalig en

geborgen blijft voelen. Die opdracht heb ik al aan de architect meegegeven.

Groei van de school is nooit ons doel geweest en dat is het nog steeds niet. We willen

op de Aventurijn een plek voor de kinderen zijn waar ze de hele dag kunnen leren,

spelen en zich ontwikkelen, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfbewuste en

zelfstandige persoonlijkheden die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor

hun omgeving. Voorop staat dat we onze visie kunnen blijven verwezenlijken en met

elkaar in verbinding kunnen zijn. Verbinding is immers een basisbehoefte van ons als

mens.

Daarom hebben we uitgesproken dat we maximaal willen groeien tot twee groepen

per leerjaar (bijvoorbeeld twee groepen 3, twee groepen 4, enzovoorts.) Daarvoor

zijn vijf kleutergroepen nodig, want vanuit vijf kleutergroepen stromen uit de

groepen 2 voldoende kinderen naar groep 3 om twee groepen te kunnen vormen (er

zijn ook altijd kleuters die voor de zomervakantie starten en dus als het ware in groep

‘0’ zitten). Het huidig aantal aanmeldingen ligt in lijn met deze koers en daardoor is

het niet nodig om een wachtlijst te hanteren.

Ik hoop u met bovenstaande wat meer inzicht te geven in hoe we omgaan met de

groei van het aantal leerlingen en wat de stand van zaken is wat huisvesting betreft.

Ik houd u op de hoogte mocht er meer nieuws zijn over het plan ‘Hart van Griffioen’.

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan ga ik uiteraard graag met u in gesprek.

Vanuit het kinderdagverblijf

Hoera het is weer herfst! Wij blijven heel graag buiten spelen. Daar hebben we nu wel

weer laarsjes voor nodig, ook zouden wij het fijn vinden om bijvoorbeeld een

regenpakje of skibroek te hebben liggen. En worden de juffen heel blij van namen in

de nieuwe jassen van de kinderen. Het is fijn als er reservekleding mee wordt

genomen, want een ongelukje kan gebeuren.



Wist je dat:

● we weer samen spelen met de kleuters en dat vinden we heel erg leuk. De

oudste peuters spelen per week twee keer samen met de kleuters: één keer

buiten en één keer binnen.

● we ook nog steeds op donderdag samen met de Lentekindjes spelen.

● deze week groep 8 kwam voorlezen.

● we binnenkort samen gaan knutselen in de kleuterklassen.

Wij werken ook aan een heel leuk thema ELMER het kleurenolifantje. Voor kinderen

een erg leuk thema: ze leren de kleuren en het is een heel vrolijk boek. Ook kunnen

we al bijna het liedje meezingen over Elmer het vrolijke olifantje.

We doen elke ochtend met de oudste peuters op de gang een activiteit. Dan maken

we een kring, praten we over welke dag het is en wat voor weer. Zo dagen wij de

oudere kinderen uit. En wordt er ook natuurlijk heerlijk gespeeld. Op dat moment

hebben de jongste kinderen heerlijk even de aandacht alleen op de groep. Ook met

hen doen we een activiteit en zingen we liedjes.

Kijkmiddag

Op dit moment werken we over het thema Afrika/Azië. De kinderen willen u aan het

einde van deze periode graag laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben. U bent

daarom van harte welkom voor een kijkmiddag in alle klassen op donderdag 21

oktober van 14.35 tot 15.15 uur. Zowel in het hoofdgebouw als op de dependance.



Ouderavond kinderen en sociale media

Op donderdagavond 24 november verzorgt Bureau Jeugd en Media een

informatieavond voor de ouders van de groepen 5 tot en met 8 over hoe om te gaan

met kinderen en sociale media. Hoe kun je je kind helpen goed om te gaan met

games, sociale media, sexting, online shaming, cyberpesten, groepsdruk en de

afleiding door smartphones bij het maken van huiswerk? Meer informatie ontvangt u

later van ons, maar handig om de datum alvast te noteren.

Waardevolle spullen

We willen u adviseren om uw kind geen waardevolle spullen mee te geven, zoals

telefoons of smartwatches. De verzekering van school dekt eventuele schade of

verlies niet.

Als telefoons of smartwatches toch meegenomen worden naar school, dan worden

deze bewaard in de bureaulade van de leerkracht om afleiding en oneigenlijk gebruik

voor te zijn.

Uw kind mag altijd gebruik maken van de schooltelefoon als het bijvoorbeeld na

schooltijd met u thuis wil bespreken of het kan gaan spelen bij een klasgenootje.

Verwarming op school

In koudere periodes zien we op school geregeld kinderen die erg dunne kleding aan

hebben. We willen u vragen om de kinderen deze herfst en winter meerdere laagjes

kleding aan te trekken. Is het wat warmer, dan kan er een laagje uit.

We hebben ook op school te maken met hogere energiekosten en daarom zetten we

de verwarming wat lager dan voorheen. Hopelijk hoeven we zo niet tot het

vervelende moment te komen dat er minder personeel ingezet kan worden om de

energiekosten te kunnen blijven betalen. U kunt hieraan meehelpen door uw kind

meerdere laagjes kleding te laten dragen.

Zelftesten groepen 6 tot en met 8

Als u graag zelftesten voor uw kind wilt, stuurt u dan de leerkracht een berichtje, dan

geven we uw kind ze mee naar huis.

Ontruimingsoefening

Uit veiligheidsoverweging oefenen we twee keer per jaar het ontruimen van het

gebouw. Gisteren hielden we een ontruimingsoefening op de dependance en bij droog



weer doen we dat volgende week in het hoofdgebouw. De kleuters brengen we vooraf

op de hoogte van wat er gaat gebeuren. We leren er iedere keer weer van!

Glazen potjes sparen

Wilt u alvast helpen met het sparen van glazen potjes (bijvoorbeeld van appelmoes)

voor het kerstfeest? Zou fijn zijn als u ze voorlopig thuis kunt bewaren. In december

richten we een inzamelplek in.

Studiedag november

Op de studiedag op vrijdag 18 november gaan we als team onder meer aan de slag

met:

- een opfrisbijeenkomst voor ons programma ‘De Vreedzame School’

- afspraken maken rondom de nieuwe methoden voor taal en spelling

- collegiale consultatie voor de collega’s van de groepen ½

- informatie vanuit de Opleidingsschool ZuidWest over de inhoud van stages



Ontmoeting jong en oud

Op woensdag 19 oktober organiseert Welzijn Middelburg weer een ontmoeting tussen

jongeren en ouderen. Samen in gesprek aan de hand van vragenkaarten. Ben je tussen

de 10 en 25 jaar en lijkt het je leuk om in gesprek te gaan met een ouder iemand,

meld je dan aan! Meer informatie en aanmelden:

https://www.welzijnmiddelburg.nl/activiteiten/ontmoeting-tussen-jong-en-oud

Hartelijke groet,

namens alle collega’s,

Kirstie van der Heide-Güthe

Agenda

● Donderdag 20 oktober 8.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige

● Donderdag 20 oktober 14.35-15.15 Kijkmiddag

● 24 tot en met 28 oktober Herfstvakantie

● 4 tot en met 11 november Week van de Mediawijsheid groepen 7 en 8

● Vrijdag 18 november Studiedag (alle kinderen zijn vrij)

● Donderdag 24 november 8.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige

● Donderdag 24 november Ouderavond kinderen en sociale media

● Woensdag 30 november 8.45 Inloopspreekuur kindercoach


