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Afscheid juf Katinka 

Vrijdag 20 december is de laatste werkdag van juf Katinka bij ons op school. Op deze 

dag neemt ze in de klas afscheid van de kinderen. U als ouder kunt Katinka de hand 

schudden na schooltijd in haar klas op deze vrijdag.  

Wij hebben twee nieuwe collega’s aangenomen die in groep 1/2 rood gaan lesgeven. 

Anna Brinkman, nu werkzaam als stagiair en zij-instromer in groep 3a, zal op maandag 

en dinsdag werken (en in januari ook op woensdag). De naam van de tweede collega kan 

ik u pas melden als de opvolging op haar huidige school geregeld is. Zij komt vanaf 1 

februari bij ons werken. Dat betekent dat er in januari op donderdag en vrijdag een 

tijdelijke leerkracht komt. Haar naam is Bea Mohlmann. Juf Paulien zal vanaf januari op 

maandag werken in groep 3.  



 

 
 

 

 
  

Ik ben Anna Brinkman, 37 jaar en ik woon samen met 

mijn man en twee kinderen in Middelburg. Ik zit in het 

laatste jaar van de PABO en loop dit schooljaar twee 

dagen per week stage in groep 3 bij juf Stephanie. Ik ben 

voor ik aan deze opleiding begon een aantal jaar 

werkzaam geweest als psycholoog en heb vorig jaar 

besloten de overstap te maken naar het basisonderwijs.  

 

 

 

Vervanging juf Stephanie  

Dominique Hoogendoorn zal vanaf januari op dinsdag tot en met vrijdag werken in groep 

3. Juf Paulien komt op maandag deze groep lesgeven. De ouders van groep 3 ontvangen 

via Parro een extra bericht over de vervanging voor komende week nu juf Stephanie 

eerder dan gepland met verlof gaat.  

 

Ik ben Dominique Hoogendoorn. Na drie en een half jaar 
op Curacao gewoond en gewerkt te hebben, kom ik weer 
naar Nederland met mijn vriend, honden en dochtertje 
van acht weken om dicht bij familie te zijn.  
Gelukkig kan ik straks gelijk weer doen wat ik zo leuk 
vind, namelijk: Voor de klas staan. Het werk als juf vind ik 
zo leuk, omdat kinderen eerlijk zijn en je ze kunt zien 
groeien. Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen 
zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Ik kijk er dan 
ook onwijs naar uit om aan de slag te gaan in groep 3!  
Tot snel! 
Met vriendelijke groet, 
Dominique Hoogendoorn  

 
Kerstfeest 

Op woensdag 18 december is het kerstdiner op school. De kinderen worden op deze dag 

om 16.45 uur in de klas verwacht. We vragen alle ouders voor het kerstdiner iets mee te 

brengen. Via Parro ontvangt u hier binnenkort meer informatie over. U kunt het eten om 

16.45 uur afgeven in de klas. Daarna bent u van harte welkom bij een gezamenlijke 

opening op het grasveld. Hier zijn speciale plaatsen voor u als ouders. De leerkrachten 

komen met de kinderen naar het veld voor de gezamenlijke opening.  

Tijdens het kerstdiner zal er een collecte in alle klassen zijn voor War Child. Mocht u iets 

willen geven, dan vragen wij u het geld aan uw kind mee te geven. Om 18.00 uur kunt u 



 

 
 

 

 
  

uw kind ophalen in de klas. Wilt u bij uw jongste kind beginnen en dan de oudere 

kinderen? Zonder uw toestemming per mail laten we geen kinderen alleen naar huis gaan.  

Op dinsdag of woensdag is er tijdens de lessen AVO en CVO per klas een gezamenlijke 

kerstviering. 

 

Schoenendoosactie 

We organiseren voor de kinderen die verblijven in het asielzoekerscentrum een 

Schoenendoosactie. We willen met elkaar deze kinderen blij maken met een cadeau: een 

mooi gevulde schoenendoos met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een 

knuffel. Hoe mooi is het om onze kinderen hier te leren delen en hoe waardevol om 

kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, blij te maken met de spullen die jij 

hebt gegeven. We zamelen per klas andere benodigdheden in en al die spullen samen 

worden in een schoenendoos gedaan. De kinderen van de leerlingenraad brengen ze naar 

het asielzoekerscentrum. In Parro kunt u binnenkort lezen wat we in elke groep 

verzamelen.  

 

Honden niet op het plein 

Nogmaals wil ik vragen om met uw hond niet op het schoolplein te komen, maar op enige 

afstand van het hek te wachten. Onze teamleden zullen ouders herinneren aan dit 

verzoek als we honden op het schoolplein zien. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking.  

 

Studiedagen  

We hebben twee weken geleden goede studiedagen met het hele schoolteam gehad. Fijn 

om met het hele schoolteam te bespreken wat we de komende vier jaar willen bereiken 

voor de kinderen en hoe we dat willen organiseren. Ook hebben we gekeken waar we 

sterk in zijn en wat beter kan. Daarbij nemen we ook de tips en tops die een aantal 

ouders opgeschreven heeft (waarvoor hartelijk dank!) mee. Dit alles wordt meegenomen 

bij het opstellen van het nieuwe schoolplan.  

Op donderdag was er ’s morgens een nascholing begrijpend luisteren voor de 

leerkrachten van de groepen 1 tot en met 3 en begrijpend lezen voor de leerkrachten van 

de hogere groepen. ’s Middags stond er een bijeenkomst rondom hoogbegaafdheid op het 

programma georganiseerd door het Landelijk Informatiecentrum voor Hoogbegaafdheid. 

Het waren twee heel inspirerende dagen!  

 



 

 
 

 

 
  

 

 

Vanuit de kinderopvang 

Op het kinderdagverblijf is Claudia op 8 november bevallen van dochter Nova! Welkom 

klein meisje! 

  

 



 

 
 

 

 
  

Stagiair Desley is helaas gestopt met zijn opleiding. Zo zijn er inmiddels wat wijzigingen 

met stagiaires. Op het dagverblijf ziet u wat vaker Simone. Op de BSO komt Mirre, ze was 

vorig jaar stagiaire op het dagverblijf en komt vanaf 1 januari op de 4up op maandag, 

dinsdag en woensdag.   

 

Op de peutergroep zijn we bezig met het voorbereiden van de nieuwe dagindeling. 

Zo willen we gezamenlijk kort starten in een grote kring. Na vrij spel en buiten spelen 

willen we voortaan twee kringen maken waarin we goed kunnen inspelen op de behoeftes 

van 2 en 3-jarigen. Hiermee kunnen we nog beter differentiatie aanbrengen in de 

ontwikkeling van peuters. Ook zijn we bezig met het nieuwe thema “Mensen” dat na de 

kerstvakantie van start gaat. Bij het kinderdagverblijf en de peutergroep zal het thema 

“Dit ben ik” van de Uk&Puk worden gebruikt. Zo blijven we dichtbij de belevingswereld 

van de kinderen. In dit thema valt ook het nationale voorleesontbijt. U kunt alvast een 

kijkje nemen op de site. Hier staat ook de top 10 van prentenboeken. Het boek van het 

jaar is “Moppereend” dit sluit goed aan bij het thema, omdat het over emoties gaat. 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/ 

 

Op alle groepen werken we met Flexkids. Hier kunt u in het ouderportaal vinden wat we 

op de groepen doen. Op de peutergroep en het kinderdagverblijf plaatsen we hier 

dagelijks foto’s en verhaaltjes.  Op de BSO proberen we regelmatig iets te plaatsen. U 

kunt hier ook nieuwsbrieven terug inden. Vanaf januari willen we steeds vaker 

nieuwsbrieven en themabrieven plaatsen op Flexkids in plaats van een e-mail. 

 

Op de BSO gaat er vanaf januari wat wijzigen in het personeelsrooster. We krijgen er een 

nieuwe collega bij. Haar naam is Monica van Keulen. Zij zal op maandag samen met 

Marusjka op de 4up werken. Op dinsdag met Marusjka op de 8up en op donderdag werkt 

ze samen met Marjolein op de 6up. Zo leert ze veel kinderen en u als ouders kennen.  

Op de BSO zijn er de afgelopen week weer aardig wat nieuwe spullen besteld. Spelletjes, 

knutselmateriaal, puzzels, boeken, auto, trein en knikkerbanen. We hopen dat de 

kinderen er blij mee zijn!  

Denkt u eraan om uw kind af te melden als het in de kerstvakantie niet naar de opvang 

komt? Er is al begonnen om activiteiten voor te bereiden. Zo gaan we o.a. kerststukjes 

maken en ook iets voor de vogels. Heeft u een leeg boterbakje dan mag uw kind dit 

meenemen naar de BSO! Op maandag 6 januari is er een studiedag op school. Laat ook 

even weten of uw kind de hele dag naar de BSO komt. U kunt een notitie maken in het 

ouderportaal, alvast bedankt! 

https://www/


 

 
 

 

 
  

Denkt u ook 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 

Al jaren is er een kinderdagverblijf, peutergroep en BSO binnen IKC de Aventurijn. Het 

gedeelte van het gebouw, waar dit plaatsvindt, is eigendom van Kinderopvang 

Walcheren. Het gebouw is erg gedateerd, verouderd en onoverzichtelijk. Dit maakt dat 

we voornemens zijn om een grootschalige verbouwing te laten plaatsvinden, zodat het 

gebouw weer voldoet aan de eisen van deze tijd en dat er een meer logische indeling van 

lokalen, slaapkamers en opslagruimte komt. Een ware make-over!!! Maar wel een 

drastische make-over.  

Zoals het er nu uitziet zullen ten tijde van de verbouwing de lokalen van de peutergroep 

en kinderdagverblijf gesloten moeten worden. We moeten hiervoor helaas beslissen 

vanwege de veiligheid voor de kinderen en van vanwege geluidsoverlast. Daarnaast 

scheelt dit in de tijd dat de verbouwing gedaan wordt. De BSO willen we wel binnen het 

IKC laten plaatsvinden. De verbouwing start vanaf 03-02-2020 en duurt tot 25-04-2020. 

We zijn ons bewust dat dit grote gevolgen heeft voor de kinderen en ouders. We willen 

proberen om de kinderen als groep bijeen te houden en hopen hiermee voor hen 

voldoende veiligheid en herkenbaarheid te creëren. Tevens blijven de pedagogisch 

medewerkers verbonden aan de groepen. Dit houdt in dat het KDV in deze periode 

gehuisvest wordt bij KDV Bommes (Arnelaan 57 te Middelburg) en de peutergroep bij BSO 

Kinderkeet (Keetenstraat 2 te Middelburg): beide locaties zijn gelegen in de Middelburgse 

wijk Stromenwijk en zijn passend voor deze tijdelijke huisvesting. De BSO blijft 

gehuisvest bij de Aventurijn op de Henri Dunantstraat. 

Voor de ouders, die gebruik maken van opvang, wordt een informatieavond 

georganiseerd, zodat we hen meer kunnen vertellen over de verbouwing. De 

informatieavond is gepland op 16-12-2019 om 19.30 uur bij de Aventurijn. 

Cor Overduin 

Regiomanager Kinderopvang Walcheren 

 

Inloopspreekuur kindercoach 

In een aparte bijlage vindt u meer informatie over wat kindercoach Jolanda Oostdijk 

wellicht voor u kan betekenen. Zij houdt elke maand een vrijblijvend spreekuur op 

school. De data van het spreekuur kunt u op de voordeur vinden.  



 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

Namens het hele team  

wens ik u  

fijne kerstdagen  

en een gezellige vakantie toe! 

 

 

Hartelijke groet,  

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

Agenda 

• Maandag 16 december Schaatsen groep 7 

• Dinsdag 17 december Schaatsen groep 6 

• Woensdag 18 december 16.45 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 

 

 


