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Nieuwsbrief  januari 2020 

 
 
De laatste schoolweek van het jaar 2019 is aangebroken. De school is 
helemaal in de kerstsfeer gebracht door de ouders van de oudercommissie, 
hiervoor onze dank. Over enkele dagen vindt de kerstviering plaats met als 
start een heerlijk ontbijtbuffet waar u met zijn allen zorg voor draagt, ook 
daarvoor onze dank. 
Terugkijkend op 2019 kan ik niet anders zeggen dat het een bewogen jaar is 
geweest waarin we heel hard gewerkt hebben om het ervaringsgericht 
werken op school handen en voeten te geven. Wij zijn trots op wat we 
bereikt hebben en we weten ook dat we er nog lang niet zijn. In 2020 gaan 
we weer met veel energie het ervaringsgericht onderwijs uitbouwen. 

 

Graag willen wij u en uw gezin 
fijne kerstdagen toewensen en 
een gezond en liefdevol 2020.  
 
 

 
Nieuwe leerlingen 
In januari komen Kate en Max de Veld voor het eerst naar onze school.  We 
wensen Kate in groep 3 en Max in groep 1 een fijne schooltijd toe op onze 
school.  
 
Website 
Nu het logo bekend is, is het tijd om onze website aan te passen. Graag wil ik 
samen met juf Debbie en 2 ouders in gesprek over hoe de website er uit 
moet komen te zien en  hoe de website gevuld moet worden. Mocht u 
belangstelling hebben en na schooltijd om 15.00 uur tijd hebben dan kunt u 
zich opgeven door een mail te sturen naar aventurijn@borgesius.net. In 
januari zal de eerste bijeenkomst zijn. 
 
Vragenlijst 
Inmiddels zijn we 17 weken aan de slag met ervaringsgericht onderwijs en 
hanteren we het continurooster. Als team evalueren wij geregeld ons 
onderwijs. Wij vinden het belangrijk om ook uw mening te horen. Na de 
kerstvakantie krijgt u een vragenlijst via uw kind mee naar huis. Wij willen u 
vragen deze vragenlijst met 6 open vragen in te vullen en voor 25 januari in te 
leveren bij de leerkracht van uw kind.  
 

t/m  vrijdag 3 januari 
kerstvakantie 
 
maandag 6 januari 
‘nieuwjaarsborrel’ in de 
leefgroepen 
 
woensdag 8 januari 
luizencontrole 
 
woensdag 22 januari 
voorleesontbijt leefgroep 1 
 
donderdag 30 januari 
CJG inloop 
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Sinterklaas en pieten bezoeken Aventurijn 
Op 5 december bezochten Sinterklaas en 2 pieten onze school. Dit keer werden ze buiten ontvangen, want 
meneer Tony had een cadeau op school bezorgd voor aan de vlaggenmast. Helaas was meneer Tony als 
postbezorger nog niet langs geweest met de post. Gelukkig hoorde hij de kinderen luidkeels roepen en wist hij 
dat hij naar de Aventurijn toe moest. Hij bleek het pakje van de Sint bij zich te hebben. In het pakje zat een 
nieuwe vlag met het nieuwe logo er op. De pieten mochten van Sint de vlag hijsen. Daarna was er binnen van 
alles te doen. De peuters van De Dwergjes en Het Zwammeke waren ook aanwezig om met de spelletjes mee te 
doen. ’s Middags was het de beurt aan leefgroep 2 om de Sint en de pieten te ontvangen. In leefgroep 3 stond 
de dag in het teken van de schitterende surprises en rijmen die de kinderen voor elkaar gemaakt hadden. Het 
was weer een bijzonder geslaagde dag. Ouders van de werkgroep Sinterklaas willen wij bedanken voor hun inzet 
deze dag.                                               
 
Verkeersregelaars gezocht voor kinderoptocht carnaval 
Wij zijn op zoek naar 3 verkeersregelaars die de kindercarnavalsoptocht willen begeleiden op vrijdag 21 februari 
2020. Mocht u nog geen pasje hebben dan kunt u digitaal een instructie volgen en dan het 
verkeersregelaarsexamen (ook digitaal) doen. Bij Els van Vlimmeren kunt u de inlogcode krijgen. Mocht u 
interesse en tijd hebben vrijdag 21 februari dan kunt u zich opgeven bij Els van Vlimmeren. Alvast bedankt! 
 
 
Hieperdepiep hoera! 
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.  
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 
 
Datum  Groep Naam Leeftijd 

2 januari  8 Simone van der Steen 12            
4 januari  4 Dex Stiegelis 7            
5 januari  8 Leroy Withagen 12            
7 januari  3 Evi Boeren 7            
9 januari  2 Esmee Wierikx 6            

11 januari  5 Ray Klaassen 9            
11 januari  6 Bruno Bakker 10            
11 januari  8 Kaan Büklü 12            
12 januari  4 Tim van Rijswijk 8            
14 januari  7 Camiel van der Peijl 11            
24 januari  5 Brentt Swanink 9            
29 januari  8 Laura Hopmans 12            
30 januari  8 Lies Smallegange 12            
31 januari  2 Lizzy van de Casteel 6            
31 januari  2 Max van der  Krogt 6  

 
 
 



  
Zonnepanelen op het dak 
In week 50 en 51 zijn ze bezig geweest de 274 zonnepanelen te leggen. In Nederland hebben al 1200 van de 
9000 basis- en middelbare scholen zonnepanelen. Wij zijn er nu één van. Het zal de school veel geld gaan 
besparen. Geld dat weer ten goede kan komen aan het onderwijs op Aventurijn. In januari zal de feestelijke 
ingebruikname zijn.  
     
Actie voor Save the Children 
Vrijdag 13 december hebben we voor de eerste keer meegedaan met Save the Children’s Foute Kersttruiendag. 
Veel kinderen en ook juffen hadden een kersttrui aangetrokken deze dag. Op het prodium stond een collectebus 
waar geld gedoneerd kon worden. Op het einde van de dag was er €48,61 opgehaald. Dit geld is overgemaakt 
naar Save the Children. Dank u wel voor uw donatie. 
 
Nieuws van de bibliotheek 
Vanaf 1 januari 2020 krijgt Bibliotheek VANnU een nieuwe naam, namelijk de Bibliotheek West - Brabant. De 
gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht sluiten aan, waardoor je vanaf januari ook in die 
vestigingen terecht kunt om boeken te lenen. De collectie van boeken die geleend kan worden is hiermee ook 
vergroot.  
 
Het servicepunt in Standdaarbuiten blijft gewoon geopend en er veranderd voorlopig niets aan de bemande 
uren. Mariëlle is aanwezig op woensdag en vrijdag van 10 - 12u.  
De kinderen kunnen in het servicepunt GRATIS boeken lenen, terug brengen of boeken reserveren. Ook voor 
volwassenen hebben we diverse abonnementen. Tevens wordt de bibliotheek BOETEVRIJ, waardoor er geen 
boete meer wordt gerekend mochten er boeken te laat worden ingeleverd.  
 
Daarnaast organiseert de bibliotheek ook in de kerstvakantie weer leuke activiteiten, hopelijk zien we jullie in de 
terug in de bibliotheek.  
 
Maandag 23 december om 15.00u 
Kerstvertellingen door Frans Goedemans 
Gratis voor alle leeftijden.  
Bibliotheek Oudenbosch 
 
Zaterdag 28 december 11.00 - 12.00u 
Vaders Voorlezen in het thema Feest 
Gratis voor alle leeftijden. 
Bibliotheek Oudenbosch 
 
Maakmiddagen op 23 december, 30 december en 3 januari  
Er worden Borstel Robotjes, Stickers en 3D kleurplaten gemaakt 
Vrije inloop tussen 14.00 - 16.00u  
2,50 voor alle leeftijden   
23 december en 3 januari in Bibliotheek Roosendaal  
30 december in Bibliotheek Oudenbosch  



  
Vergroenen speelplaats 
Hieronder vindt u een schetsontwerp van de aan te leggen vergroende speelplaats. 
Het is een schitterend ontwerp, maar om het te realiseren hebben wij uw hulp hard nodig. 

                         Helpt u mee? 
                  Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
 

                


