
 

 
 

 

 
  

Nieuwsbrief 3 

1 november 2019 

 

Staking 6 november 

Wij onderwijsmensen zijn niet zo van die actievoerders. Wij kiezen voor dit mooie vak 

omdat we zo graag werken met kinderen, hen heel graag goed onderwijs willen geven 

en het liefst ook elke dag. Toch is de actiebereidheid in ons team momenteel heel 

groot. We zien namelijk aan alle kanten dat het niet goed gaat met het onderwijs. Als 

er een vacature is, krijgen we deze niet zomaar meer ingevuld. Als een juf of meester 

zich ziekmeldt, hebben we bijna altijd een probleem. De ongelijkheid in beloning tussen 

het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vinden wij bijzonder. En ja, de 

werkdruk en daardoor het ziekteverzuim ligt in het basisonderwijs echt hoger dan in 

andere sectoren, blijkt uit onderzoek. Dit alles gaat als we niet uitkijken ten koste van 

het goede onderwijs aan uw kind. Bijvoorbeeld als de minister aangeeft dat ‘ouders 

voor de klas’ ook worden gedoogd vanwege het grote lerarentekort. Dat wil u zelf toch 

ook niet voor uw kind?  

Als we staken, dan is dat uiteindelijk dus om dát signaal af te geven: we maken ons 

grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs!  

Staken is ‘maar’ een middel en elke leerkracht maakt hierin zelf de keuze. Onze Wijs 

ondersteunt echter de staking wel! Het signaal naar Den Haag moet hoe dan ook 

duidelijk zijn: als er nu geen noodplan en een lange termijn oplossing komt, nemen we 

een groot risico voor de toekomst van Nederland.  

Op 6 november is de basisschool van de Aventurijn dan ook de hele dag gesloten. We 

vragen om uw begrip en steun hiervoor. Wij doen dit voor beter onderwijs voor ieder 

kind op onze school.  



 

 
 

 

 
  

Personeel 

Juf Katinka heeft besloten om een nieuwe uitdaging in haar onderwijsloopbaan aan te 

gaan. Ze gaat per 1 januari werken op een andere school. We zijn Katinka dankbaar voor 

haar inbreng bij het bouwen vanaf de start aan de Aventurijn en zullen haar missen als 

collega. We wensen Katinka veel plezier en succes en hopen dat ook haar unieke 

muzikale en creatieve kwaliteiten een mooie plek krijgen op haar nieuwe school!   

We hebben inmiddels een vacature uitgezet voor een nieuwe leerkracht voor groep 1/2 

rood. Deze staat vandaag ook op onze Facebookpagina en op de website. We zouden het 

zeer waarderen als u eventuele gegadigden wilt attenderen op de vacature.  

 

Vijfde ziekte 

Een klein aantal kinderen op school heeft momenteel de Vijfde Ziekte. Voor meer 

informatie kunt u kijken op:  

https://www.rivm.nl/vijfde-ziekte/vragen-en-antwoorden-vijfde-ziekte 

 

Studiedagen 

Op woensdag 27 en donderdag 28 november hebben de leerlingen geen school vanwege 

studiedagen. Die dagen gaan we met het hele team aan de slag. Op woensdag herijken 

van de missie en visie van de Aventurijn ter voorbereiding op het nieuwe schoolplan voor 

de komende vier jaar. Op donderdag werken we aan deskundigheidsbevordering op het 

gebied van hoogbegaafdheid en begrijpend lezen. 

 

Ouderbijdrage 

Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? De voorbereidingen voor Sinterklaas en 

kerst zijn in volle gang. We zouden graag uw bijdrage voor 15 november ontvangen, zodat 

we daarmee de activiteiten kunnen betalen.  

 

Vanuit de kinderopvang 

Inmiddels is de wintertijd weer aangebroken. Het is ook meteen een stuk frisser in de 

ochtend en dat merken we ook aan de kinderen. Dikke jassen aan en het zal niet lang 

duren of de mutsen en wanten kunnen ook weer aan. Let u erop dat u alles in hun tas 

stopt op de peutergroep? Op het kinderdagverblijf willen we graag de namen overal in, zo 

kan er geen verwarring ontstaan.  

Voor de kinderen die nog slapen is het fijn dat er weer wat dikkere slaapzakken mee 

komen en voor alle kinderen van alle opvangvormen vinden we laarzen erg fijn voor het 

buitenspelen!  

https://www.rivm.nl/vijfde-ziekte/vragen-en-antwoorden-vijfde-ziekte


 

 
 

 

 
  

 

Buiten spelen doen we veel en graag. Het is gezond en kinderen leren op alle 

ontwikkelingsgebieden. Op de peutergroep en het kinderdagverblijf oefenen ze o.a. hun 

sociale vaardigheden, ze moeten op hun beurt wachten om op die ene fiets te mogen. Ze 

gaan op onderzoek uit, waar gaat dat bospaadje naar toe? De motoriek wordt 

gestimuleerd, ze klimmen en klauteren op de boomstammen, leren wat diepte is en 

hoogte. Nemen grote en kleine stappen. In de zandbak leren ze ook heel veel. Er wordt 

taal gebruikt, wat maak jij? Taart of pizza? Er wordt gegraven en er worden emmers 

gevuld, is hij al vol? Er is hard zand, daar kun je goed mee vormen en er is zacht zand, 

dat kun je goed zeven. Zo ziet u, hier komen rekenen en taal aan bod. Er wordt iets 

gedaan aan de cognitieve ontwikkeling, kinderen leren begrippen.  

 

Op het kinderdagverblijf is juf Enaat geslaagd voor de opleiding babyspecialist. Alle 

andere medewerkers die werken met kinderen van 0/4 jaar worden in de komende drie 

jaar ook opgeleid als babyspecialist.  

Wij willen aan u vragen om kinderwagens, buggy’s en fietsjes zoveel mogelijk thuis of in 

de auto te laten. In verband met de brandveiligheid willen we de gang zo vrij mogelijk 

houden. We hopen dat u dit begrijpt. Wilt u met de medewerkers overleggen als u echt 

uw wagen op het dagverblijf moet laten staan? Dan zoeken we naar een mogelijke 

oplossing.  

Juf Marianne en juf Eva zitten in de kwaliteitsgroep van de Vreedzame School. Er is 

regelmatig overleg met een aantal leerkrachten, zo werken we samen aan de doorgaande 

lijn binnen ons kindcentrum. 

 

Op de peutergroep hebben de medewerkers intervisie over de dagindeling die vanaf 

januari 2020 zal veranderen.  De peutergroep zal dan vier uur open zijn in plaats van drie 

uur. Dat betekent iets voor de dagindeling. We praten over wat een goed dagritme is voor 

de kinderen. We gaan ervan uit dat er twee momenten komen om wat te eten. Een fruit 

moment zoals die er nu ook is en een tweede moment met een ander gezond 

tussendoortje.  

 

Ook op de BSO gaan we na de kring lekker naar buiten. Wij als medewerkers vinden dat 

belangrijk, maar ook u geeft vaak aan dit fijn te vinden. Veel kinderen gaan op 

onderzoek uit in de natuur, beestjes, planten, bloemen en bomen. Zo worden kinderen 

bewust van de natuur en de omgeving maar ook van de jaargetijden. Buiten is er ook 

meer ruimte om met elkaar te spelen en te bewegen. Ze maken plannen, spelen 



 

 
 

 

 
  

verstoppertje of pakkertje of hangen aan het klimrek, zaken die binnen niet mogelijk 

zijn. Op de BSO leren kinderen steeds vaker om zelf naar oplossingen te zoeken, in 

conflicten maar ook in wat er nodig is om te kunnen uitvoeren in wat ze bedenken.  

De jongste kinderen laten vooral oefenspel en herhaling zien. Ineens kunnen ze 

schommelen of durven ze boven op het klimrek te klimmen. Als ze iets ouder zijn willen 

ze ook graag laten zien wat ze kunnen en zijn ze trots op zichzelf! 

De oudste kinderen worden echt al zelfstandig en steeds onafhankelijker. Ze zoeken naar 

plekken waar ze hun eigen gang kunnen gaan. De regels zijn afgesproken en duidelijk. 

Vaak wordt dit nog even onderling herhaald. Kinderen spreken elkaar hierop aan. Soms 

hebben ze de juf nodig om tot een ander inzicht te komen of om toch die ene regel nog 

even te horen. In deze leeftijd zoeken kinderen elkaar op met gemeenschappelijke 

interesses maar ze zoeken ook graag de nabijheid van de juf, om even te kletsen, of om 

nieuwe dingen te horen. Ook voor deze leeftijd is buiten spelen heel gezond, het 

bewegen, sociale vaardigheden opdoen en frisse lucht opsnuiven na een dag hard werken 

op school doet de kinderen goed. Wilt u hierover nog eens wat meer lezen? U kunt dit 

terugvinden in het “Pedagogisch Kader 4-13 jaar”.  

 

Op de BSO zijn we ook bezig met het opzetten van een kinderraad. Kinderen kunnen 

meedenken over evt. aan te schaffen speelgoed en activiteiten. Binnenkort volgt er meer 

informatie.  

Voor de BSO-kinderen vragen we nog reservekleding. Kinderen hebben wel eens een 

ongelukje omdat ze zo opgaan in hun spel of er gaat per ongeluk een beker omver. Geeft 

niks, maar het is dan fijn om ze iets droogs aan te kunnen trekken. Heeft u nog een oude 

broek liggen? Alvast bedankt! 

Denkt u aan de studiemiddag van Kinderopvang Walcheren? Deze is voor alle 

medewerkers op donderdag 16 januari 2020. De BSO en het kinderdagverblijf zijn dan 

vanaf 13.00 uur gesloten! 

Colinda Scherpenisse 

 

Verbouwing kinderdagverblijf en peutergroep 

Het kinderdagverblijf, de peutergroep en BSO 4up zijn gelegen in de ruimtes rechts van 

de hoofdingang. Deze ruimtes zijn best gedateerd en zijn hard toe aan een nieuwe look.  

Binnen Kinderopvang Walcheren zijn we aan het bekijken of we in 2020 een grootschalige 

verbouwing kunnen laten plaatsvinden, zodat deze ruimtes weer een eigentijdse 

uitstraling krijgen. Deze verbouwing gaat enkele weken duren. Het team heeft 

meegedacht in de plannen en deze liggen nu bij de bouwcoördinator. De verdere 



 

 
 

 

 
  

uitwerking wordt nu vormgegeven. Zodra de plannen definitief zijn, zullen de ouders 

geïnformeerd worden. Het leek ons goed om u alvast op de hoogte te stellen. 

Met vriendelijke groet, Cor Overduin 

Regiomanager Kinderopvang Walcheren 

 

Inschrijven voor Outdoor BSO van start! 

Outdoor BSO de Pekelinge, dat is de naam van de allereerste Outdoor BSO van 

Kinderopvang Walcheren die per 1 maart 2020 haar deuren opent. Het inschrijven voor 

deze nieuwe Outdoor BSO is vanaf nu mogelijk. En onze school heeft de primeur, want 

voorlopig is het alleen mogelijk om vanuit onze school naar de Outdoor BSO te gaan.   

Hoe werkt het? Na schooltijd gaan de kinderen (van 7 tot 13 jaar) en een pedagogisch 

medewerker naar camping de Pekelinge toe. Daar volgen zij een uitdagend programma 

waarin diverse activiteiten en thema’s aan bod komen. Klimmen, boogschieten, 

zwemmen, pumptrack of poulball: het is iedere keer een verrassing wat er die dag op het 

programma staat. Aan het einde van de middag gaan de kinderen en een pedagogisch 

medewerker terug naar De Aventurijn, maar niet voordat er nog even geknuffeld is met 

de dieren van de kinderboerderij. Ouders kunnen tussen 17.45 en 18.00 uur hun kind 

ophalen bij De Aventurijn om te horen welke avonturen er die dag zijn beleefd. De 

kosten voor de Outdoor BSO zijn de reguliere BSO-kosten plus per dag € 2,50 per kind 

voor het vervoer. 

Wil je meer weten over de Outdoor BSO? Kijk dan op de website van Kinderopvang 

Walcheren. En lees ook het leuke artikel dat de PZC erover heeft geschreven.  

  

 
Inschrijvingen  

Regelmatig komen er nieuwe inschrijvingen binnen. Is uw kind 2,5 jaar en heeft u uw kind 

nog niet ingeschreven, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Voor de inzet van onze 

https://www.pzc.nl/walcheren/kinderopvang-walcheren-en-camping-de-pekelinge-zetten-outdoor-bso-op-in-oostkapelle~a7efdd62/


 

 
 

 

 
  

formatie is het belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel kinderen aangemeld worden. U 

kunt een inschrijfformulier vragen op school of dit via de website downloaden.  

 

Schoolfruit 

Goed nieuws! De Aventurijn is een van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag 

meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf 14 november 2019 tot in 

april 2020 ontvangt onze school elke week groente en fruit voor de kinderen. De vaste 

fruitdagen blijven woensdag, donderdag en vrijdag. Op donderdag en vrijdag krijgen de 

kinderen fruit op school. Ze kunnen kiezen uit drie verschillende soorten. U hoeft deze 

dagen dus geen fruit mee te geven. Wilt u wel op woensdag zelf fruit meegeven? Wist u 

dat overigens veel kinderen alle dagen fruit meenemen voor de ochtendpauze?  

 

Leerlingenraad 

Chloé, Brigithe, Merijn, Xavi, Kian, Faya, Liam, Autumn, Boy, Mees, Matz en Daisy 

vertegenwoordigen dit schooljaar hun klasgenoten uit de groepen 4 tot en met 8 in de 

leerlingenraad. Samen met mij bespreken ze eens in de zeven weken allerlei praktische 

schoolse zaken. In de eerste vergadering hebben we gesproken over het nieuwe goede 

doel. Eerst bedachten de kinderen een hele lijst aan goede doelen. Vervolgens mochten 

de leerlingen van de leerlingenraad stemmen en kwamen we tot een top drie: Plastic 

Soup Foundation, KiKa en War Child. Met deze doelen gingen de kinderen terug naar de 

klas om daar hun klasgenoten te laten stemmen. Warchild kreeg de meeste stemmen en 

is het goede doel voor dit schooljaar. Elke maandag mogen de kinderen geld hiervoor 

meenemen naar school. Wij bevelen het goede doel van harte bij u aan! 

De eerste bijeenkomst hebben de kinderen ook gevraagd of het mogelijk is dat er op de 

dependance een duikelrek komt. Ik heb dit meegenomen in de begroting voor 2020 en in 

februari zal het duikelrek geplaatst worden. Ook is er weer nieuw buitenspelmateriaal 

aangeschaft.  

 

Kerst 

Dit jaar vieren we kerst op de Aventurijn op twee momenten: met een viering onder 

schooltijd en met een kerstdiner op woensdag 18 december. Het kerstdiner begint om 

17.00 uur. Houd u er alvast rekening mee in de agenda? Meer informatie volgt later.  

 



 

 
 

 

 
  

Kindcentrumraad 

Hieronder ziet u de leden van de kindcentrumraad voor dit schooljaar. Zij 

vertegenwoordigen de belangen van kinderen, ouders en personeel op de Aventurijn.  

 

Van links naar rechts: Danitsja van der Veer, Colinda Scherpenisse, Daniëlle Visser, Yara 

den Engelsman, Janneke Allewijn, Michels Wiersma, Vincent Barentsen.  

 

Driehoeksgesprekken 

Op maandag 18 en woensdag 20 november houden we driehoeksgesprekken voor de 

groepen 3 tot en met 7. Tijdens deze gesprekken tussen de leerkracht(en), de kinderen 

en u wordt besproken hoe het met de ontwikkeling van de kinderen gaat. Binnenkort 

ontvangt u via Parro bericht over hoe u kunt inschrijven hiervoor. Wij vinden het 

waardevol als beide ouders of verzorgers meekomen naar het gesprek.  

 

Sportshirts 

Wij zijn op zoek naar een bedrijf dat voor ons sportshirts kan bedrukken. Wellicht heeft u 

nauwe relaties met een dergelijk bedrijf?  

Daarnaast zoeken we ook nog een bedrijf dat de shirts wil sponsoren. Als we die vinden, 

laten we mogelijk zoveel shirts drukken dat alle kinderen tijdens de avondvierdaagse met 

een schoolshirt kunnen lopen.  

We horen het graag als u ons hierbij kunt helpen! 

 

 



 

 
 

 

 
  

 

Een korte impressie van allerlei Aventurijnmomenten 

 

 
De roofvogelshow was zeer indrukwekkend! 

 
Leerlingen uit groep 6 lezen voor bij de kleuters 



 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

Schilderen als echte kunstenaars 

 

Spelen in het Middeleeuws kasteel  

 

Verkeersbordenspeurtocht 

 

 

Aan de slag met papier-maché 

 

Met vliegenmeppers tafelsommen oefenen 

 

Oefenen in fietsvaardigheid 

 



 

 
 

 

 
  

 
Na de kerstvakantie start het thema ‘Mensen’. Een deel van het thema gaat het over het 
menselijk lichaam, over ziek en gezond zijn en over ons brein. Kunt u iets betekenen bij 
dit thema? Stuurt u dan gerust een mail of loop even binnen.  
 

 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, wij gaan graag met u in gesprek.  
 

Hartelijke groet,  

 

Koningin Kirstianne I 😉 

 

 

Agenda 

 

• 4 - 8 november  Kijkweek groepen 1/2 en 4 tot en met 8 

• Woensdag 6 november School gesloten i.v.m. staking 

• Maandag 18 november Driehoeksgesprekken groepen 3 tot en met 7 

• Dinsdag 19 november Museumbezoek Veere groep 7 

• Woensdag 20 november Driehoeksgesprekken groepen 3 tot en met 7 

• Woensdag 20 november 19.00 uur Klankbordgroep 

• Dinsdag 26 november Voorstelling Don Juan groep 6 

• Woensdag 27 november School gesloten i.v.m. studiedag 

• Donderdag 28 november School gesloten i.v.m. studiedag 

• Donderdag 5 december Sinterklaasfeest op de Aventurijn 

• Maandag 16 december Schaatsen groep 7 

• Dinsdag 17 december Schaatsen groep 6 

• Woensdag 18 december 17.00 uur Kerstdiner op de Aventurijn 

• Vrijdag 20 december  Ontbijten en schaatsen groep 8 

• 23 december t/m 3 jan Kerstvakantie 

• Maandag 6 januari School gesloten i.v.m. studiedag 

• Donderdag 16 januari Vanaf 13.00 uur kdv en bso gesloten 

• Donderdag 23 januari Adviesgesprekken groep 8 

 

 


