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Voorwoord

Nieuwe Collega’s

Beste Ouder(s), verzorgers en leerlingen van BS Aventurijn.

We zijn blij dat alle vacatures en
ziekte vervangingen opgevuld
zijn en dat we kunnen starten
met een volledige bezetting.
Onze nieuwe collega’s: juf Demi
en Peggy en meester Polle heet
ik VAN HARTE WELKOM. Zij
zullen zich in de komende
nieuwsbrief verder aan u
voorstellen.

We mogen weer…
De vakantie is voorbij …
Het nieuwe schooljaar kan beginnen!
Met gemengde gevoelens kijken we terug op het afgelopen jaar.
Een jaar waarin Aventurijn met een mooi nieuw
onderwijsconcept van start ging, maar door ziekte van collega’s
we te maken kregen met onderbezetting. Met veel verschillende
invallers hebben we dit kunnen tackelen. Helaas werden we
daar bovenop ook nog eens geconfronteerd met Corona en het
vertrek van fijne collega’s.
Met het team hebben we gisteren tijdens de studiedag
terugblikt op het afgelopen schooljaar, maar we hebben vooral
vooruitgekeken hoe we dit jaar een goede start maken en waar
we binnen het team de nadruk op gaan leggen. Speerpunt zal
het ErvaringsGericht Onderwijs zijn, maar we willen vooral ook
rust in de organisatie.
Afgelopen week heb ik met een vertegenwoordiging van het
kwaliteitsforum gesproken en ook samen met hen gekeken waar
wij als school lessen kunnen leren uit het afgelopen jaar. Als
speerpunt kwam hier de communicatie naar voren. Graag wil ik
tijdig met u en op een open, eerlijke en transparante wijze
communiceren. Voorts is er afgesproken om de komende
periode, elke 2 weken even ‘bij te kletsen’.
Mocht u nog zaken hebben die u graag met het kwaliteitsforum
wil delen… niet aarzelen maar doen!
Samen met u, hoop ik op een ‘Natuurlijk Avontuurlijke’ wijze
dat het voor de kinderen een fijn en leerzaam schooljaar mag
worden.
Willem-Jan van Hest

Niels heeft eind van het
schooljaar afscheid genomen
als directeur van BS Aventurijn.
Voorlopig zal ik (Willem-Jan van
Hest) tot eind kalenderjaar als
interim-directeur de taken
waarnemen. Op Aventurijn zal
ik aanwezig zijn op maandagochtend, dinsdag, woensdag en
donderdagmiddag.
Ik ben woonachtig in Goirle, 48
jaar, 3 kinderen (twee zoons
van 21 en 16 en ’n dochter van
14). Sinds 1995 ben ik
werkzaam in het onderwijs,
eerst als leerkracht voor de
groep en sinds 2003 werkzaam
in het management, op diverse
scholen waaronder 4 jaar op
Aruba. Mocht u mij nodig
hebben, ik ben via mail goed en
direct te bereiken:
w.vanhest@borgesius.net
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CORONA MAATREGELEN
• Kinderen met verschijnselen
van koorts, hoesten en niezen
etc. BLIJF AUB THUIS!
• De parkeerplaats blijft net als
vóór de vakantie afgesloten
voor auto’s tijdens haal- en
brengtijden
• Ouders zijn niet welkom op
de speelplaats!
• Ouders komen alleen op
afspraak in de school!
• Voorkeur voor overleg mail,
telefoon of via een
uitnodiging van TEAMS
• Bij binnenkomst in de school
(op afspraak) zal IEDEREEN
zich registreren en bij het
verlaten de vertrektijd
noteren
• Moet uw gezin in
quarantaine…laat het ons
weten en we gaan met elkaar
in overleg om het onderwijs
vorm te blijven geven.
• Op school:
o wassen we regelmatig
handen
o houden de leerkrachten daar
waar het kan, zoveel mogelijk
afstand van de kinderen en
onderling
o blijven de kinderen in hun
eigen leefgroep

Corona
Helaas is Corona nog niet verdwenen en zullen we daar extra alert
op moeten blijven. School volgt de richtlijnen van het RIVM.
en ik verzoek u ons daarbij te ondersteunen.
Wanneer u vragen heeft of twijfelt over iets m.b.t. Corona, neem
a.u.b. geen risico en overleg even met de leerkracht en/of directie.
Ten aanzien van VENTILATIE, heeft het bestuur op alle scholen het
ventilatiesysteem laten controleren of het aan alle besluiten
voldoet. Voor Aventurijn is dit het geval.
Daarnaast zullen wij géén gebruik maken van extra (mobiele)
ventilatoren in de lokalen en proberen zoveel mogelijk natuurlijke
ventilatie toe te passen (ramen – deuren open).

Gymdagen
• De volgende dagen vinden de gymlessen plaats, handig om dan de
gymkleding weer mee te nemen.
o Leefgroep 1: dinsdag en donderdag
o Leefgroep 2: dinsdag en donderdag
o Leefgroep 3: maandag en vrijdag

