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Nieuwsbrief  december 2019 
 
Bij het verschijnen van deze nieuwbrief worden de dagen korter en 

korter en is Sinterklaas al in het land en zijn de kinderen op school 

in de sfeer van Sinterklaas gebracht door de versieringen die de 

oudercommissie heeft aangebracht. De Sinterklaasliedjes worden 

luidkeels door de kinderen gezongen; gevraagd en ongevraagd. 

Gespannen wordt toegeleefd naar 5 december. En dan op 9 

december is de school weer omgetoverd in de kerstsfeer. 

December blijft een speciale maand met heel veel sfeer op school. 

 

 

In december komen Keanan Staneke en Boris Heck voor het eerst 

naar school.  We wensen Keanan en Boris een fijne schooltijd toe 

op onze school.    

 

 

E-mailadres school 

Er is een nieuw e-mailadres aangemaakt voor de school, nl. 

aventurijn@borgesius.net 

Mails naar dit e-mailadres komen in de mailbox van Niels terecht 

en hij zal uw mail beantwoorden. U kunt natuurlijk ook gebruik 

blijven maken van Social Schools. 

 

 

Oudergeleding medezeggenschapsraad (MR) 

Yannick Wijngaards, de vader van Sophia uit groep 2, heeft zich 

aangemeld om naast Ward Geerts de oudergeleding van de MR te 

komen versterken. Als school zijn wij hier heel blij mee en wensen 

Yannick succes met het vervullen van zijn taak binnen de MR. 

 

MediaMasters in leefgroep 3 

In de week van 11 november is er in leefgroep 3 veel aandacht 

besteedt aan mediawijsheid. Er was onder andere aandacht voor 

nepnieuws, een veilig wachtwoord kiezen en sociale media. Dit 

door middel van het spel MediaMasters. De kinderen hebben een 

missie gekregen. Tijdens deze missie keken zij filmpjes, werden er 

websites bezocht en moesten er vragen beantwoord worden. 

Wanneer een vraag goed werd beantwoord verdiende de hele 

groep Bits. Deze missies konden op school gespeeld worden, maar 

ook thuis. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijkt u dan eens 

op www.mediamasters.nl 

 

 

 

Do 5 december 

Sinterklaas en Pieten op 

school 

 

Do 12 december 

8.20-9.00 CJG inloop 

 

Ma 16 december 

kinderen groep 1 vrij 

 

Vr 20 december 

Kerstviering 

Groep 1 naar school 

 

Ma 23 december t/m 

vrijdag 3 januari 

Kerstvakantie 

 

 

 

 

http://www.bsaventurijn.nl/
mailto:aventurijn@borgesius.net
http://www.mediamasters.nl/
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Sinterklaasviering op school 

Donderdag 5 december bezoekt Sint met enkele Pieten onze 

school. Sinterklaas en de pieten worden deze keer buiten 

ontvangen in de buurt van de vlaggenmast.     

De kinderen houden hun jas aan als ze op school komen.  

U bent van harte welkom om bij het ontvangst van Sinterklaas 

op de speelplaats aanwezig te zijn. 

 

Na het ontvangst gaan leefgroep 1 en de peuters allerlei leuke 

activiteiten doen, natuurlijk samen met de Sint en zijn Pieten. 's 

Middags is het de beurt aan de kinderen uit leefgroep 2. 

De leerlingen uit leefgroep 3 hebben 5 december hun eigen 

surprisedag. Wij wensen alle kinderen heel veel plezier deze dag! 

 

De kinderen uit leefgroep 1 hoeven deze dag  geen fruit mee naar school te nemen. 

 

 

Hieperdepiep hoera! 

Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.  

Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 

 
Datum  Groep Naam Leeftijd 

3 december  6 Fedde Meems 9            
7 december  5 Storm Dekker 9            
8 december  6 Beau Sangers 10            
9 december  6 Dieter Stoop 10            

13 december  2 Aydeen Charitè 5            
17 december  5 Sem Molewijk 9            
18 december  3 Evan Vrijer 7            
21 december  2 Nasha Legierse 5            
24 december  5 Lilly Peters 9            
25 december  4 Stan Rensen 7            
27 december  4 Maila Sinke 8            
28 december  8 Rick van Rijswijk 12            
29 december  5 Lynn Schrooyen 8            
30 december  5 Lieve Rietkerken 9            
30 december  6 Ynola Beuzenberg 10  

 

 

 

 

 

http://www.bsaventurijn.nl/
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Cajon spelen in leefgroep 3 

Op dinsdag 12 november hebben de kinderen uit leefgroep 3 een bijzondere workshop gehad. 

Zij hebben op een Cajon leren spelen. Dit instrument uit Peru wordt bespeeld met de handen. Alle 

kinderen hebben een uur in de gymzaal muziek gemaakt en hierbij zelfs wat Spaanse woordjes 

geleerd. 

 

                  

Zonnepanelen op het dak 

Na meer dan een jaar voorbereiding worden op 9-10-11 december 274 zonnepanelen op het dak 

van de school gelegd. Wij zijn hier erg blij mee. In januari of februari willen wij de kinderen een 

educatief programma aanbieden over duurzaamheid. Ook zal dan de feestelijke in gebruikname 

plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte van de precieze data. 

http://www.bsaventurijn.nl/

