nieuwsbrief

4 SEPTEMBER 2020

VOORWOORD
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Een tweede nieuwsbrief in een nieuwe stijl.
De nieuwsbrief zal ongeveer eens in de 4
weken verschijnen. Wanneer noodzakelijk
vaker ontvangt u deze vaker.

NIEUWE COLLEGA'S
Hallo allemaal,

Sinds dit schooljaar werk in Leefgroep 1 (gr. 3) op maandag,
dinsdag en woensdag. Ik heb er veel zin in om met de
kinderen uit deze klas er een leuk en leerzaam schooljaar van
te maken!
Ik woon samen met Martijn en Eefje, mijn dochter van 3 jaar
in Prinsenbeek. Ik houd ervan om in het weekend samen
leuke dingen te ondernemen. Lekker een dagje naar het
strand te gaan bijvoorbeeld.
Afgelopen twee jaar heb ik de verkorte deeltijd Pabo gedaan.
Dit was mogelijk omdat ik hiervoor een studie Sociaal
Pedagogische Hulpverlening heb gedaan. Afgelopen jaren
heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt, bij de Mytylschool in
Roosendaal. Nu ga ik met veel enthousiasme een nieuwe
uitdaging aan op basisschool Aventurijn.
Hopelijk tot snel, Peggy van Veen
Beste ouders,

Mijn naam is Demi Hertogh, ik ben 24 jaar oud
en juffrouw in leefgroep 1.
Dit is mijn tweede jaar als leerkracht binnen de
Borgesius stichting en mijn eerste jaar op
Basisschool Aventurijn.
Ik heb in de afgelopen jaren op veel
verschillende scholen lesgegeven. Van
Nederland tot Slovenië en van Brazilië tot
Ghana. Ik kijk er naar uit om alle kennis die ik
heb opgedaan toe te passen op de Aventurijn.
Naast lesgeven vind ik het leuk om creatief
bezig te zijn en om tijd door te brengen met
mijn dochtertje.
GROET, Demi Hertogh

Ook de opzet van de nieuwsbrief is aangepast
. Deze zal zich met name richten op
schoolbrede informatie. Informatie over de
leefgroep van uw kind krijgt u via Social
Schools. Verder zal ik trachten de nieuwsbrief
niet meer dan twee A-4tjes te laten zijn.
Zodat het overzichtelijk blijft.
Communicatie is een van de speerpunten
waar ik de komende periode graag mee aan
de slag ga. Suggesties zijn altijd welkom
rechtstreeks bij mij maar ook via het
kwaliteitsforum.
Ik wens u een fijn weekend!
Willem-Jan van Hest
interim-directeur

CORONA
Graag aandacht voor het volgende
Komt u op uitnodiging de school
binnen, graag VIA DE HOOFDINGANG
en de registratie (IN- en UIT) invullen.
De afgelopen week hebben we toch
diverse kinderen met C-19 klachten
naar huis moeten sturen.
Heeft uw kind klachten --> laat uw
kind dan thuis totdat de klachten
verdwenen zijn.
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NIEUWE COLLEGA'S
Beste ouders/verzorgers
Mijn naam is Demi Ruyten.
Vorig schooljaar ben ik begonnen aan de flexibele pabo in
Dordrecht. Dit jaar mag ik mijn stage komen lopen in
leefgroep 3 van basisschool Aventurijn.
Naast mijn opleiding werk ik als onderwijsassistent op
basisschool TaLente in Oud Gastel.
BESTE OUDERS EN KINDEREN,
SOMMIGEN KENNEN MIJ MISSCHIEN NOG VAN
MIJN STAGEPERIODE OP BS AVENTURIJN, VOOR
ANDEREN BEN IK WELLICHT EEN NIEUW GEZICHT.
VANDAAR DAT IK MIJ EVEN VOORSTEL.
MIJN NAAM IS POLLE PAANTJENS, IK BEN 28
JAAR OUD EN IK KOM UIT OUD GASTEL. NA EEN
AANTAL JAAR IN HET BASISONDERWIJS GYMLES
GEGEVEN TE HEBBEN BEN IK 2018 GESTART MET
DE ZIJ-INSTROOM VAN DE PABO IN VLISSINGEN.
DEZE OPLEIDING HEB IK VORIG JAAR SUCCESVOL
AFGEROND TIJDENS MIJN EERSTE JAAR ALS
LEERKRACHT BIJ BASISSCHOOL ’T BOSSCHE
HART. DIT JAAR STA IK VOOR EEN NIEUWE
UITDAGING OM ER OP BS AVENTURIJN MET
LEEFGROEP 3 EEN FANTASTISCH JAAR VAN TE
MAKEN. IK HEB ER HEEL VEEL ZIN IN!
NAAST MIJN WERK BEN IK TROTSE VADER VAN ONS 8 MAANDEN
OUDE ZOONTJE, PAX. DAAR BESTEED IK, SAMEN MET MIJN
VRIENDIN, GRAAG VEEL TIJD AAN. MOCHT IK DAN TOCH NOG WAT
TIJD OVER HEBBEN DAN BEN IK GRAAG BEZIG MET SPORT. IK SPEEL
TENNIS, VOETBAL, VOLLEYBAL EN GOLF EN ALS HET EEN BEETJE
MEE ZIT STAP IK OOK ELKE WEEK NOG EEN KEER OP DE RACEFIETS.
DAARNAAST BEN IK IN HET BEZIT VAN EEN SEIZOENKAART VOOR
NAC BREDA EN PROBEER IK ALS SUPPORTER ZOVEEL MOGELIJK
THUISWEDSTRIJDEN TE BEZOEKEN (AL VALT DAT IN TIJDEN VAN
CORONA NATUURLIJK NIET MEE). VERDER BEN IK LIEFHEBBER VAN
DE MUZIEK VAN BRUCE SPRINGSTEEN EN DAAR LUISTER IK DAN
OOK ERG GRAAG NAAR!
DIT IS IN GROTE LIJNEN WIE IK BEN EN WAT IK DOE. IK HOOP
JULLIE OOK ZO SNEL MOGELIJK TE LEREN KENNEN! TOT ZIENS
LANGS DE POORTEN VAN BS AVENTURIJN.
GROETJES, POLLE PAANTJENS
LEERKRACHT LEEFGROEP 3

INFORMATIEAVOND
DIt jaar zal er vanwege Corona geen informatieavond plaats vinden. Dat vinden we jammer.
Om u toch goed te informeren over het
onderwijs in de leefgroep of over het leerjaar
van uw zoon of dochter hebben we het
volgende met het team afgesproken.
Elke groep zal een informatieflyer maken met
daarin specifieke informatie over de leefgroep.
Verder zullen een aantal leerkrachten over
specifiek leerjaar gebonden informatie u
wellicht ook een filmpje toe sturen met daarin
extra uitleg.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie
nog specifieke uitleg willen kunt u altijd contact
opnemen met de leerkracht van uw kind via
Social Schools.

AVG
In het kader van de AVG, dienen alles ouders elk
jaar opnieuw toestemming te geven over het
gebruik van persoonlijke gegevens en foto's.
De brief zal komende week aan alle leerlingen
worden meegegeven. Graag zo spoedig
mogelijk (ingevuld en ondertekend) retour

KLASSENMAP
Nog niet alle klassenmappen van de kinderen
zijn terug op school. Graag meegeven zodat wij
ze in orde kunnen maken.
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Beste ouders,

Dit schooljaar start de

Pilot Speltherapie binnen

het Cluster van de Borgesiusstichting, waar ook de

school van uw kind onder valt.
Speltherapie is voor kinderen die vastlopen in hun sociale-, emotionele- en soms cognitieve
ontwikkeling. Deze Pilot zal zich richten op kinderen van 4 t/m 8 jaar, die zich via taal moeilijk
kunnen uiten. Wanneer kinderen voor langere tijd (on) verklaarbaar gedrag laten zien, om welke
reden dan ook, kan speltherapie een hulpmiddel zijn om deze kinderen via spel te begrijpen en te
ondersteunen. Spel is namelijk de taal van het kind en een veilige manier om te uiten wat er speelt.

Met deze Pilot hopen we, laagdrempelig,

kinderen, ouders en leerkrachten extra ondersteuning te

bieden op sociaal- emotioneel gebied. De speltherapie wordt onder schooltijd, individueel, gegeven
door mij, Anja Uijtdewilligen. Ik ben afgestudeerd als Master Speltherapeute en heb ruim 25
jaar ervaring als leerkracht binnen het basisonderwijs. Mocht uw kind in aanmerking komen voor
speltherapie, zal de aanmelding, via de leerkracht van uw kind, door de intern begeleider worden
gedaan. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met ouders.

Tot ziens!

Anja Uijtdewilligen Speltherapeute

SCHOOLTIJDEN
De school gaat open om 08:20uur. De kinderen kunnen dan 'inlopen'.
Om 08:30 uur, START de lesdag.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is zodat wij tijdig
kunnen beginnen!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de oudercommissie zal op 15
september geen doorgang vinden. Wel zal de oudercommissie zelf bij
elkaar komen i.v.m. aftredende leden.
U heeft afgelopen week via Social Schools een brief van de
oudercommissie (De Schoolbel) ontvangen. Nieuwe leden kan de
oudercommissie goed gebruiken!

