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Vanuit de kinderopvang 

Zoals u allemaal weet is de verhuizing van het kinderdagverblijf en de peutergroep 

bijna zover. Vanaf 3 februari verblijft het KDV op de locatie Bommes en de PG op de 

locatie Kinderkeet, beiden gevestigd in de Stromenwijk. We hopen in de meivakantie 

terug te keren in een vernieuwde Aventurijn. 

Voor BSO 4up betekent de verbouwing ook iets, zij zullen tijdelijk verblijven in het 

lokaal van groep geel. De voorschoolse opvang vindt tijdelijk plaats in de hal van school. 

Voor de andere groepen verandert er niets. 



 

 
 

 

 
  

Sinds 1 januari werkt Monica bij ons op de BSO, ze stelt zich hieronder aan u voor.  

 

Ik ben Monica van Keulen, sinds 1 januari werkzaam op de 

locatie de Aventurijn. Vijf jaar geleden heb ik mijn studie 

afgerond voor de Kinderopvang. De afgelopen vijf jaar heb ik 

met veel plezier in de horeca gewerkt, door dat er toentertijd 

weinig werk was in de kinderopvang. Nu was het een perfect 

moment om in de kinderopvang aan de slag te gaan. Sinds 1 

januari. ben ik werkzaam op de  

Aventurijn, ik zal voornamelijk op de BSO te zien zijn, en af en toe op het kinderdagverblijf. 

Ik hoop op een leuke tijd met iedereen. Graag tot ziens! 

 

Claudia zien we vanaf 3 februari weer terug na haar zwangerschapsverlof. Dit betekent 

dat we afscheid gaan nemen van Donna. Donna heeft een andere locatie aangeboden 

gekregen. Wij wensen haar daar heel veel werkplezier! Haar laatste werkdag is vrijdag 31 

januari. 

 

Afgelopen woensdag zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen. Bij de peuters en 

kleuters kwam prinses Jeannette voorlezen uit “Moppereend”, het prentenboek van het 

jaar. 

          

16 januari was de opvang gesloten vanaf 13.00 uur. Alle medewerkers van Kinderopvang 

Walcheren werden verwacht bij Van der Valk in Middelburg. Hier vond de jaarlijkse 

kennisdag plaats. We mochten luisteren naar pedagoog Steven Pont en daarna gingen we 

uiteen in de verschillende opvangvormen om nog een interessante workshop te volgen. 

We hebben weer voldoende informatie opgedaan om mee te nemen naar de praktijk.  



 

 
 

 

 
  

 

Vanaf februari gaan alle medewerkers van de opvang de opleiding babyspecialist volgen. 

In 9 bijeenkomsten leren we nieuwe inzichten over het omgaan met baby’s in de 

kinderopvang. De wet IKK (innovatie en kwaliteit kinderopvang) stelt deze eis voor deze 

specifieke doelgroep. Enaat heeft de opleiding al mogen volgen en is erg enthousiast. Ze 

is dan ook met alle informatie bezig in de praktijk.  

Zoals u leest zijn wij voortdurend aan het leren en kennis aan het vergaren. We werken 

met veel plezier samen aan een fijne kinderopvang en hopen dat de kinderen met veel 

plezier bij ons komen leren, ontdekken en spelen.  

Met vriendelijke groeten, 

Colinda Scherpenisse 

 

Nieuwe leerkracht 

Op woensdag 5 februari start Marjolein Versluijs als nieuwe leerkracht in groep 1/2 rood: 

Hallo allemaal,Ik ben Marjolijn Versluijs-Fanoy  38 jaar en 

getrouwd met Jochem Versluijs. Samen hebben wij twee 

kinderen: Kiki van 8 jaar en Lola van 6 jaar. 

Wij wonen samen met onze 2 katten Bob en Roos in  

ons pas verbouwde huis in Oost-Souburg.  

Ik heb veel plezier in creatief bezig zijn zoals: bakken, kleding 

naaien, knutselen, verven, tekenen en ga zo maar door!  

 
Ik ben 14 jaar werkzaam binnen het onderwijs. Ik heb mezelf de laatste paar jaar vooral 

verdiept in het samenwerken met de peuters en kleuters. Dat is ook een van de reden dat 

ik heel veel zin heb om op het kindcentrum de Aventurijn te mogen komen werken. Als u 

vragen heeft stel ze gerust! En tot in de klas. 

Vriendelijke groeten, 

Marjolijn Versluijs-Fanoy 

 

Levensbeschouwelijk onderwijs 

Zoals u weet is het levensbeschouwelijk onderwijs (AVO/CVO) een belangrijke pijler op 

de Aventurijn. Na vijf jaar Aventurijn hebben we afgelopen najaar met het team het 

levensbeschouwelijk onderwijs geëvalueerd. Een van de knelpunten die we signaleerden 

is dat er overlap zit in de thema’s die bij AVO/CVO aan bod komen en bij de Vreedzame 



 

 
 

 

 
  

School. Ook de denkgewoonten die we met de kinderen behandelen hebben overlap met 

de thema’s tijdens de AVO/CVO-lessen. Zowel de Vreedzame School als het gebruik van 

de denkgewoonten waren er nog niet bij de start en dat maakt dat een herijking van het 

programma nodig is. We hebben als team gekeken hoe we dit kunnen aanpassen. Na de 

voorjaarsvakantie zal er in plaats van twee keer per week een keer AVO/CVO op het 

rooster staan. Deze lessen worden verzorgd door de externe docenten (vanwege gebrek 

aan een AVO-docent is dat bij AVO momenteel een eigen leerkracht). De filosofieles én 

de Keek op de Week (terugkoppeling en uitwisseling van wat er behandeld is tijdens de 

AVO/CVO-lessen in de eigen groep) blijven. De kindcentrumraad heeft instemming 

verleend voor deze wijziging.  

 

Inschrijven voor de driehoeksgesprekken 

In de week van 17 februari zijn er driehoeksgesprekken over de ontwikkeling van uw kind. 

Op vrijdag 14 februari wordt het portfolio meegegeven waarin u meer kunt lezen over de 

resultaten. We willen graag alle ouders mét de kinderen spreken. Om de planning te 

maken, gebruiken we net als de vorige keer Parro. Heeft u meer kinderen op school 

waarvoor u een afspraak wil maken, doet u dat dan gelijk als de planning op Parro wordt 

opengezet. Dat is aanstaande donderdag 30 januari. Voor ouders die de afspraak maken 

voor één kind, is de planning in te vullen vanaf vrijdag 31 januari. U heeft tot 7 februari 

de tijd om uw voorkeur aan te geven.  

 

Vacature kindcentrumraad 

Vanaf het nieuwe schooljaar 2020/2021 heeft de medezeggenschapsgeleding van de 

Kindcentrumraad van de Aventurijn een vacature. Heeft u interesse om mee te praten en 

te denken over beleidszaken, dan zouden wij het fijn vinden als u zich hiervoor 

aanmeldt.  

Graag uw reactie voor vrijdag 20 maart naar kindcentrumraaddeaventurijn@onzewijs.nl  

Bij meerdere aanmeldingen volgt er een verkiezingsprocedure. Heeft u nog andere vragen 

of opmerkingen voor ons, stuur ze in!! 

 

AVO-docent gezocht 

Al enige tijd is er geen externe docent voor de AVO-lessen (landelijk wordt dit HVO 

genoemd) en worden deze lessen door onze eigen leerkrachten verzorgd. Helaas is er in 

de regio geen docent beschikbaar. Kent of bent u iemand die interesse heeft om AVO-

docent te worden? Dat kan! Hieronder vindt u meer informatie over de opleiding hiertoe.  
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Bezoek asielzoekerscentrum 

  

Zoals u vorige week in Parnassys kon lezen, hebben de kinderen van de leerlingenraad de 

schoenendozen overhandigd aan kinderen in het asielzoekerscentrum. Heel mooi om zo 

een stukje burgerschap in praktijk te brengen! Geweldig dat ouders, kinderen en 

collega’s zich zo inzetten voor anderen. Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze 

actie! 

Wie? : Stichting HVO Primair

Wat? : In-company opleiding humanistisch Vormingsonderwijs 
Wanneer? : Tweewekelijks, 10 woensdagen van 15.00 – 21.00 uur
Waar? : Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht 

Om deel te kunnen nemen aan onze in-company opleiding moet je  
onderwijsbevoegd zijn. Tijdens dit compacte opleidingstraject ligt het accent op je 

persoonlijke- en beroepsmatige ontwikkeling ten aanzien van het humanistisch 
gedachtengoed. Kun je niet wachten om als HVO-docent aan de slag te gaan?  

Stuur dan een mail met je CV en motivatie naar: m.witteveen@hvo.nl . Wij bellen 
je dan zo snel mogelijk om kennis te maken en al je vragen te beantwoorden.  

1. Humanisme
In dit vakgebied worden humanistisch 
uitgangspunten onder de loep genomen. 
Verder wordt gewerkt aan het ontwikkelen 
van een eigen humanistische levensvisie 

gericht op jou als als persoon en als 
vakdocent. 

2. Pedagogiek
In dit vakgebied komen

opvoedkundige en leer- en 
ontwikkelingspsychologische aspecten
aan de orde en wordt ingegaan op de 

vormingsgebieden van het 
humanistisch vormingsonderwijs.

3. Didactiek
In dit vakgebied wordt het 
onderwijsvormingsproces in kaart
gebracht, is aandacht voor
groepsdynamica en komen diverse 

didactische werkvormen aan de orde..

4. Levensbeschouwing
In dit vakgebied wordt ingegaan op het 

verschijnsel levensbeschouwing. Er wordt
aandacht besteed aan filosofie en 

wereldreligies in relatie tot het 

humanistisch vormingsonderwijs. 

5. Oriëntatiestage
Tijdens de oriëntatiestage is 
het de bedoeling dat je bij
minimaal drie verschillende
HVO-docenten gaat observeren

om een indruk te krijgen hoe 
een HVO-les eruit kan zien.

6. Praktijkstage
In deze stage geef je les op

een stageschool onder 
begeleiding van een

ervaren HVO-docent als 

praktijkbegeleider .



 

 
 

 

 
  

Warme Truiendag 

Ook dit jaar doen we op school weer mee aan de Warme Truiendag: de grootste en 

vrolijkste klimaatactie van Nederland met als  motto ‘Verwarm jezelf, niet de wereld’. 

De verwarming gaat die dag een graadje lager, dus wilt u die dag uw kind een warme trui 

aandoen? In alle groepen krijgen de kinderen op deze dag les over energiebesparing en/of 

klimaatverandering.  

 

Week van de Lentekriebels 

De week na de voorjaarsvakantie is de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale 

projectweek voor het speciaal en basisonderwijs. We geven in deze week diverse lessen 

over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich 

tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun 

eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.  

 

War Child 

 

Het goede doel voor dit jaar is War Child!  

Elk kind heeft recht op onderwijs, onderdak 

en schoon drinkwater, ook kinderen in de 

oorlog. Help die kinderen door op maandag 

geld mee te geven naar school, dan kunnen 

ze nog een kans krijgen. Duizenden mensen 

(vooral kinderen) gaan dood door ziektes 

zoals koorts, kanker, diarree. Daarom willen 

wij ze helpen. 

Alvast bedankt voor uw steun. 

Xavi Koelma, Merijn Wielemaker uit de  

leerlingenraad 

 

Naar aanleiding van een tip 

In november ontvingen we van enkele ouders van de dependance een tip op de flappen 

die op school hingen: ‘Kan er iets gedaan worden aan de rokende jongeren op het 

naburige schoolplein van de dependance?’. Ik heb contact gezocht met de buurschool 

(ISK) en er wordt gewerkt aan een oplossing. In ieder geval zullen er na de zomervakantie 

geen rokende jongeren meer te zien zijn.  

 



 

 
 

 

 
  

  

Op tijd starten 

Wij willen graag ’s morgens op tijd starten. Nogmaals wil ik vragen om uw medewerking 

hierin. Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Bovenal 

gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd. U bent als ouder verantwoordelijk, dat uw 

kind op tijd op school is, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de lestijd.  

Als een kind te laat in de klas is, dan noteert de leerkracht dit in ons 

administratiesysteem. Bij zes keer te laat, ontvangt u hierover een mail van de 

leerkracht. Bij negen keer te laat, gaat de leerkracht met ouders in gesprek.  

Wij zijn als school verplicht om ook dit soort verzuim te melden bij de leerplichtinstantie 

en worden door de onderwijsinspectie gecontroleerd op het geven van voldoende 

onderwijstijd.  

Meer informatie over verzuim en onze verantwoordelijkheid hierin vindt u:  

https://www.lereninzeeland.nl/sites/default/files/uploads/Verzuimkaart_RBL.pdf 

 

Ter herinnering:  

8.20 uur: de school gaat open 

8.25 uur: alle kinderen zijn in het gebouw aanwezig 

8.30 uur: start van de lessen 

 

 

Op de volgende pagina’s vindt u informatie van externe partijen en als afsluiting de 

agenda voor de komende periode.  

https://www.lereninzeeland.nl/sites/default/files/uploads/Verzuimkaart_RBL.pdf


 

 
 

 

 
  

 

 

 



 

 
 

 

 
  

 

 



 

 
 

 

 
  

 

Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, laat het ons 

dan gerust weten.  

 

Hartelijke groet,  

 

Kirstie van der Heide-Güthe 

 

Agenda 

• Maandag 3 februari 8.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Willemijn 

• Maandag 3 februari  Start kinderdagverblijf en peutergroep in de Stromenwijk  

• Woensdag 5 februari School van de Week Vrijburgbad 

• Donderdag 6 februari Studiedag (kinderen groep 1 tot en met 8 vrij) 

• Vrijdag 7 februari Warme Truiendag 

• Zaterdag 8 februari School van de Week Vrijburgbad 

• Maandag 10 februari 8.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Willemijn  

• Vrijdag 14 februari Portfolio mee naar huis 

• Dinsdag 18 februari Driehoeksgesprekken 

• Woensdag 19 februari 8.30 uur Inloopspreekuur kindercoach Jolanda Oostdijk 

• Donderdag 20 februari Driehoeksgesprekken 

• 24 tot en met 28 feb Voorjaarsvakantie 

• 2 tot en met 6 maart Week van de Lentekriebels 

• Maandag 2 maart 8.30 uur Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige Willemijn 

 


