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BESTE OUDER(S) EN/OF VERZORGER(S)

BLOEMEN VOOR JULLIE!

JULLIE INZET EN ONDERSTEUNING BIJ HET
ONLINE THUISWERKEN IS ONMISBAAR.

WIJ ZIJN BLIJ EN HEBBEN HIER GROOTS
RESPECT VOOR! WIJ REALISEREN ONS DAT
OP DEZE WIJZE ER EEN GROOT BEROEP OP
JULLIE GEDAAN WORDT. DANK HIERVOOR!

 
TEAM AVENTURIJN 
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Een eerste nieuwsbrief in vertrouwde stijl van dit  nieuwe kalenderjaar!
Niet voor niets, als eerste een pagina waar wij onze dank uitspreken aan alle ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen.
De lockdown doet wederom een groot beroep op u. Wij realiseren ons dat dit veel van u vraagt. Hoe moet je zelf thuiswerken
met 2 kinderen die op dat moment ook uw ondersteuning nodig hebben.  Geen makkelijke klus.
Afgelopen week hadden we daarnaast ook nog veel last van een overbelast netwerk bij onze onderwijsproviders, met alle
gevolgen van dien. Met veel kunst en vliegwerk hebben wij, samen met u het geduld weten te bewaren en is iedereen op dit
moment online. Aan het einde van week 1 heb ik met het team gedeeld wat er allemaal wel goed ging en waar we trots op
mogen zijn. Dit deel ik ook graag met u:

Vanaf 4 januari heeft Aventurijn de HELE WEEK ONLINE lesgegeven
Vanaf groep 3 minimaal 2 instructie momenten per dag

Niet moeilijk doen met het uitlenen van LAPTOPS
Kleuters die ONLINE met de juf genieten van onderwijs

Collegialiteit voor St Jozef , waar het team nog herstellende is van Corona,  de opvang opgevangen.
Opvang voor gemiddeld 20+ kinderen verzorgd door Aventurijn en St Jozef samen

Met elk kind minimaal 1 x per week individuele gesprekjes
Digitale ondersteuning daar waar het niet direct liep voor ouders

Collega's die voor elkaar klaarstaan, wanneer het even niet lukt of men afwezig is.
Goed in contact gebleven met ouders

Positieve reacties via Social Schools.
en vooral werken op niveau soms individueel, soms in groepjes en dat digitaal! 

DIFFERENTIATIE TEN TOP! 
waardering en begrip van ouders!

Elke week hebben we als team tussentijdse momenten of even zaken af te stemmen. 
Van het kabinet hebben we vernomen dat dit minimaal nog een week verlengd gaat worden. Ook dan gaan we weer vol
enthousiasme en liefde voor ons vak met uw kind aan online aan het werk!

Tot slot heeft u een in de extra brieven afgelopen week kunnen lezen dat per 1 maart aanstaande Dhr. Edwin Nelemans de
nieuwe directeur is van BS Aventurijn. Het team is verheugd dat er daardoor weer een vaste directeur aan school is verbonden.
Edwin en ik, hebben ondanks de fysieke afstand goed en frequent overleg met elkaar en hij wordt zoveel mogelijk betrokken
bij schoolse zaken. Dit alles om de overdracht zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. 
Op een later moment zal hij zich aan u voorstellen.

Willem-Jan van Hest                                                                                                                            Edwin Nelemans
interim-directeur                                                                                                                                     directeur per 1 maart

VOORWOORD
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NOODOPVANG

De noodopvang is alléén voor ouders waarvan beide ouders in een

cruciaal beroep werken.

Aanmelden kan via juf Kitty (via Social Schools, mail)

Wij vragen u om hier gebruik van te maken wanneer het ECHT NIET

ANDERS KAN. Daardoor blijft de groepsgrootte behapbaar en

kunnen we ook leerlingen opvangen vanuit zorg situaties.

Dank voor uw medewerking!

GROEN

SCHOOLPLEIN

Tijdens de lockdown wordt

er wel gewerkt aan de

realisatie van ons mooie

nieuwe schoolplein.

 

Het ziet er steeds

spannender en 

uitdagender uit.

 

Nu nog groener, maar dat

staat voor het 

voorjaar gepland

Nu willen we zéker 

weer snel naar school!

TEAMS

 

Ook wij w
erken

digitaal met elkaar!

 
BLIJFBLIJF

GEZONDGEZOND

HOUD
VOL


