
 

 
 

 
 

  

Nieuwsbrief 2 

19 september 2019 

Privacywetgeving 

We willen nauwkeurig omgaan met uw privacy. De wetgeving vraagt elk jaar opnieuw (!) 

om het vastleggen van uw toestemming. Vanaf nu vragen we u dat via Parro aan te 

geven. Wilt u dat voor 1 oktober doen via Instellingen - Privacyvoorkeuren en dan 

aanvinken? Het is erg belangrijk voor ons om te weten of we foto’s mogen plaatsen.  

 

Vervanging 

Er is in Nederland een structureel tekort aan leraren en amper reserve bij 

ziektevervanging. De nood is nu al hoog en het ‘griepseizoen’ is nog niet eens gestart. 

Het kan voorkomen dat we bij ziekte van een leerkracht echt geen vervanging kunnen 

regelen. In geval van nood zit er dan niets anders op dan een klas naar huis te sturen. Ik 

zal u hierover via Parro goed op de hoogte houden.   

Bent of weet u iemand die bij nood kan invallen? Neemt u dan graag contact met een 

van ons op.  

 

Leerlingmediatoren 

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling  

bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele  

leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen (bij 

conflicten in de groepen 3 tot en met 8). Zo nemen de kinderen zelf de  

verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.  

Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het 

principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het klimaat op school. 

Zestien leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn deze week gestart met de training om. 



 

 
 

 
 

  

mediator te worden. Na drie middagen training ontvangen ze het diploma. De mediatoren 

worden dan voorgesteld aan de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 

 

Sturen zonder gluren 

 
 

 

We willen allemaal niets missen en zijn altijd online. Zelfs op de fiets en in de auto 

checken we nog appjes en mails op onze telefoons. Best gevaarlijk! Wilt u uw gedrag 

en dat van uw kinderen veranderen en het verkeer veiliger maken? Doe dan mee met 

de Sturen zonder Gluren Challenge. Ga samen met de kinderen de uitdaging aan om 

30 dagen niet te appen tijdens het fietsen of autorijden. Lukt het? Dan maken jullie 

kans op supergave prijzen!    

Kijk voor meer informatie op: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/sturen-

zonder-gluren 

 

Vanuit de kinderopvang 

Na een fijne zomer is het nieuwe schooljaar weer begonnen. In de lange zomervakantie 

was het maar stil in en om de Aventurijn. Het kinderdagverblijf en de BSO genoten van 

de rust en de ruimte die er tijdelijk was, maar met zijn allen vinden we het ook weer fijn 

dat iedereen terug is! 

Op de BSO hebben de kinderen tijdens de vakantie activiteiten gedaan rondom het thema 

water, lucht en aarde. Zo zijn er Japanse vliegers gemaakt, hebben we een spel gespeeld 

op het grasveld en maakten we van papier-maché de aarde. Maar er zijn ook van 

wasknijpers en lollystokjes hele leuke vliegtuigjes gemaakt. In elke vakantie wordt er ook 

iets lekkers gemaakt, dit keer waren het onder andere pizzabroodjes en cakepops. Ook 

zijn we een aantal keer naar Speelhof Hoogerzael geweest en er waren verschillende 

workshops, zoals voetjebal, een tennisclinic, koken, 3d printen en een whipe-out, u 

begrijpt dat ik niet alles kan benoemen, maar we hebben ons niet verveeld! 

Cheyenne is op 25 juni bevallen van zoontje Javi. Alles gaat goed en Javi groeit heel 

hard! Cheyenne zal in de herfstvakantie weer beginnen op de Aventurijn. 



 

 
 

 
 

  

              

Op de peutergroep zijn er na de zomer een aantal nieuwe kinderen gestart, een welkom 

voor deze kinderen en hun ouders, we hopen dat ze een fijne tijd bij ons hebben. Juf 

Stefanie zal nog tot de herfstvakantie juf Cheyenne vervangen. 

Op het kinderdagverblijf was het tijdens de hele warme dagen goed te doen met een 

mobiele airco. Op de dagen dat het kon is er heerlijk gespeeld met water, wat kunnen de 

kinderen daarvan genieten! Net als op de peutergroep is ook het kinderdagverblijf 

begonnen met het thema Verkeer en Vervoer. Er is al veel geoefend met de kleuren van 

het verkeerslicht en de kinderen hebben hun fiets mogen versieren. Ook de spaken van 

een fietswiel kunnen er prachtig uitzien. 

Nu het weer wat minder wordt vragen we aan u of u de kinderen regenlaarsjes mee wilt 

geven, zo kunnen de kinderen toch buitenspelen op ons fijne groene buitenplein. Juf 

Joanne is inmiddels weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. Welkom terug, Joanne! 

Ze is op 28 mei bevallen van zoon Sepp! 

                           



 

 
 

 
 

  

Donna heeft Joanne vervangen. We hoeven nog geen afscheid te nemen van Donna, want 

binnenkort gaat juf Claudia met zwangerschapsverlof en dan zal Donna deze uren 

vervangen. 

 

Op de BSO was het even wennen voor de kinderen en juffen van de 6up. We ervaren dat 

de hal een fijne ruimte is om te spelen. We zitten nu dicht bij de 8up en werken dan ook 

heel fijn samen. Inmiddels zijn er nieuwe kasten besteld zodat we er een mooi geheel 

van kunnen maken.  

Op het kinderdagverblijf en de BSO hebben we een stagiaire, Simone. Op de peutergroep 

komt Channah stage lopen en zij loopt ook in groep 1/2 stage. Zij zullen zich binnenkort 

voorstellen in een aparte nieuwsbrief. Welkom! 

 

Vanaf 1 januari 2020 gaan de tijden van de peutergroep wijzigen. Hieronder leest u 

waarom.  

Op de peutergroep stimuleren we op een speelse manier de ontwikkeling van de 

kinderen. Zo bereiden we ze voor op de basisschool. Sommige peuters hebben extra 

ondersteuning nodig op het gebied van taal of op sociaal-emotioneel vlak. Zij krijgen dan 

van het consultatiebureau een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit 

houdt in dat zij extra uren naar de peutergroep komen en dat hun ontwikkeling extra 

gestimuleerd wordt. Alle peutergroep medewerkers van Kinderopvang Walcheren zijn 

opgeleid in VVE.  

De overheid heeft besloten dat kinderen van 2,5 jaar met een VVE-indicatie in 2020 recht 

hebben op 16 uur peutergroep per week. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze peuters 

optimaal gestimuleerd worden. Om aan 16 uur per week te komen, is in overleg met de 

Walcherse gemeenten besloten dat peutergroepen vanaf januari 2020 vier uur per 

dagdeel opengaan. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie, maar ook voor 

kinderen die dat niet hebben. Op de peutergroepen zitten immers kinderen mét en 

zonder VVE-indicatie samen in een groep. Doordat de peutergroep in 2020 vier uur per 

dagdeel duurt, kunnen we nóg meer tijd aan de kinderen besteden. Ook hebben de 

kinderen hierdoor alle tijd om met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Voor 

peutergroep de Aventurijn betekent dat het volgende: maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdagochtend open van 8.30 tot 12.30 uur.  



 

 
 

 
 

  

              

 

De eerste studiedag is inmiddels geweest en de eerste vakantie komt er weer aan. Meldt 

u uw kind af in het ouderportaal als het in de herfstvakantie niet naar de opvang komt? 

Ook voor studiedagen kunt u in het ouderportaal aangeven of het de hele dag komt of 

niet.  

Alvast bedankt! 

 

Colinda Scherpenisse 

 

Middeleeuwen 

Na de herfstvakantie starten we in het hele kindcentrum met het werken rondom het 

thema Middeleeuwen. Uiteraard ‘vertalen’ we dit onderwerp voor de jongere kinderen. 

Zij gaan onder meer werken over kastelen, ridders, prinsen en prinsessen.  

De groepen 5 tot en met 8 werken tot aan de kerstvakantie over dit thema, de jongere 

groepen tot aan de komst van Sinterklaas. Heeft u een Middeleeuws schilderij thuis 

hangen, heeft u boeken over de Middeleeuwen of kunt u op een andere manier een 

bijdrage leveren aan dit thema, dan bent u van harte welkom!  

 

Informatie-avond De Vreedzame School 

U bent van harte welkom op donderdag 3 oktober voor een informatie-avond rondom De 

Vreedzame School. Op deze avond vertellen we u over onze aanpak voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming van kinderen. We starten deze avond 

om 19.30 uur in het hoofdgebouw. U ontvangt binnenkort een aparte uitnodiging. U kunt 

zich aanmelden via Parro. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 



 

 
 

 
 

  

 

Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen 
 
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, 
met sport, met school. Leergeld helpt met sportkleding, een 
ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. 
Kinderen die sporten, zijn gezonder en maken nieuwe vriend-
jes. Muziekles helpt om hun creativiteit te ontwikkelen en sa-
men naar school fietsen, maakt dat je erbij hoort. Leergeld zegt: 
nu meedoen, is straks meetellen! 

Hoe werkt Leergeld? 
 
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar 
een loket. Thuis bekijkt een intermediair van Leer-
geld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind 
niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere in-
stanties, zoals de gemeente, voor u betekenen? 
Wat kan Leergeld voor u doen? 
 
Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen 
en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor zorgen dat 
de contributie wordt betaald of dat er voor uw kind 
een fiets ter beschikking wordt gesteld. Voor een 
schoolreisje kunnen wij bekijken of er speciale 
afspraken met de school gemaakt kunnen wor-
den. Lukt dat niet,  dan kan Leergeld wellicht bij-
springen.   

Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen! 
 
Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt contact 
met ons opnemen voor meer informatie of om een 
afspraak te maken met een intermediair die bij u 
thuis langskomt. Bekijk ook onze website.  

Stichting Leergeld Walcheren 
  

Stichting Leergeld Walcheren 
 
0118 - 418 930 
telefonische bereikbaar op maandag, woensdag en 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 
 
leergeldwalcheren@planet.nl 
 
www.leergeld.nl/walcheren/ 



 

 
 

 
 

  

www indigozeeland.nl

KIND EN ECHTSCHEIDING
LOTGENOTENGROEP VOOR KINDEREN VAN  
GESCHEIDEN OUDERS (8 T/M 12 JAAR) 

U bent gescheiden en u hebt kinderen van 8 t/m 12 jaar. U merkt misschien dat uw kind moeite heeft met 
de nieuwe situatie. Ze kunnen bijvoorbeeld het gevoel hebben tussen vader en moeder in te zitten, ze zijn 
bang om alleen gelaten te worden, denken dat het hun schuld is dat u bent gescheiden of schamen zich 
voor de situatie.

Wat mag uw van ons verwachten?
In de lotgenotengroep Kind en echtscheiding komen uw kinderen met andere kinderen van gescheiden 
ouders en twee hulpverleners van Indigo bij elkaar. De kinderen krijgen in de groep de mogelijkheid om 
hun gevoelens over de scheiding en met de nieuwe gezinsomstandigheden op verschillende manieren te 
uiten. 

Op welke manier vindt Kind en echtscheiding plaats?
Op maandagmiddag na schooltijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. Samen met de andere 
kinderen kunnen ze over hun gevoelens praten. Ook door een spelletje te doen, te tekenen of te knutselen 
worden gevoelens besproken en verwerkt. Veder oefenen ze door het doen van rollenspellen hoe ze 
kunnen omgaan met situaties die ze moeilijk vinden.

Hoelang duurt Kind en echtscheiding?
Er zijn acht bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt een anderhalf uur. Voorafgaand aan de groep vindt er 
een kennismakingsgesprek plaats met het kind en (één van) de ouders.

Planning
Aanmelden kan tot 1 oktober 2019
Kennismakingsgesprekken: in overleg
Groepsbijeenkomsten: najaar 2019 of begin 2020 

Waar?
Vlissingen of Middelburg. 

Wat kost het u?
De kosten van de groep worden door de gemeente vergoed. Er is geen verwijsbrief nodig.

Aanmelden
Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u terecht bij Karin Dek, e-mail dek@indigozeeland.nl of 
telefoon 06 13 13 65 76.



 

 
 

 
 

  

Schoolkamp groep 8 

Een impressie van het schoolkamp van 

groep 8: fietsen, boerengolf, een drankje 

op een terras, pannenkoeken eten, tenten 

opzetten, voetballen in de regen, 

barbecueën, verjaardagen vieren, bingo, 

kanovaren, klimparcours, boogschieten, 

frietjes eten, bonte avond, snoepjes 

kopen in Veere en nog veel meer! Een tof 

begin van het schooljaar in groep 8! 

 

  

  

 



 

 
 

 
 

  

 
Heeft u een vraag, is er iets onduidelijk, mist u informatie of heeft u een compliment? 

We horen het graag! Samen zorgen we voor de ontwikkeling uw kind en als wij uw 

behoefte weten, kunnen we ons onderwijs nog beter afstemmen. We stellen het echt op 

prijs als u ons mailt of aanspreekt!  

Ons motto is niet voor niets: Samen Sterk voor Later! 

 

Hartelijke groet,  

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

 

Agenda 

 

• Maandag 30 september  Start Kinderboekenweek 

• Donderdag 3 oktober 19.30 uur Ouderinformatieavond rondom  

De Vreedzame School 

• Donderdag 10 oktober  Dag van de duurzaamheid 

• 14 tot en met 18 oktober  Herfstvakantie 

 

 

 


