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Nieuwsbrief  juli 2020 
 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Graag willen we u in deze laatste update meenemen naar het einde van het schooljaar. Deze brief is mede tot 
stand gekomen in overleg met de Oudercommissie. 
Zij hadden een aantal vragen voor ons die ze graag beantwoord wilden zien. Deze vragen gingen met name over 
de communicatie en over de keuzes die de afgelopen maanden zijn gemaakt. Hierbij hebben we meteen 
opgemerkt dat de school op het moment van de schoolsluiting in erg zwaar weer terecht was gekomen. Niels 
vertelt hier in deze nieuwsbrief meer over, maar feit was dat als Corona niet in ons land was gekomen, dat de 
school toch meerdere dagen zijn deuren had moeten sluiten. Er waren te weinig leerkrachten om alle groepen te 
bemensen, Niels was intussen thuis en de afgelopen maanden waren qua bezetting ook al erg onrustig geweest. 
Er was sprake van een crisissituatie. Deze crisis moest eerst het hoofd geboden worden, maar we moesten ook 
aan de slag met het opstarten van het thuisonderwijs. Dan moet je als school dus keuzes maken. 
 
Lesdagen 
In navolging van bijvoorbeeld alle scholen in de gemeente Roosendaal en een groot aantal van de scholen 
binnen de Borgesius stichting hebben we er toen voor gekozen om alle kinderen 2 dagen per week naar school 
te laten komen. We hebben gekozen om de splitsing op alfabet te maken, zodat we zeker wisten dat kinderen 
uit 1 gezin op dezelfde dag naar school konden gaan. Woensdagen zijn door de leerkrachten steeds gebruikt om 
planningen te maken, de noodopvang te verzorgen, overleg te voeren met elkaar en om contact te onderhouden 
met de kinderen.  
 
Studiedag 
De studiedag van 2 juni is gebruikt om te terug te kijken, te reflecteren en te evalueren op het afgelopen 
schooljaar waarin natuurlijk een aantal vernieuwingen/veranderingen waren doorgevoerd. Ook hebben we 
vooruit gekeken en gesproken over wat anders en beter moest als we nog een keer in een dergelijke 
crisissituatie terecht zouden komen. Hierbij hebben we ook zeker de input van u als ouders gebruikt. Meer 
contactmomenten, meer aandacht voor de schoolse taken die thuis uitgevoerd moesten worden en een heldere 
communicatie over wisselingen en wijzigingen.  
 
Rapport 
U vroeg zich ook af waarom de rapporten van maart zo laat meegegeven zijn. Om te beginnen, wisten we half 
maart niet, hoelang de sluiting zou duren. In eerste instantie gingen we uit van een aantal weken. We vonden 
het dan prettiger en praktischer om de rapporten te geven als de kinderen er weer waren en als we u 
aansluitend dan ook meteen uit zouden kunnen nodigen voor een gesprek om het rapport toe te lichten. Toen 
bleek dat de kinderen, maar ook u als ouder, langere tijd niet op school zou gaan komen, hebben we besloten 
om de rapporten alsnog uit te delen.  
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Groep 8; schoolverlaters 
De ouders van de kinderen in groep 8 hebben intussen een brief ontvangen waarin staat hoe de laatste 
schoolweek er uit zal gaan zien voor de kinderen. De leerkrachten hebben een leuk en feestelijk programma 
samengesteld om de kinderen een mooie Aventurijn herinnering mee te geven. Een aantal ouders zijn bijzonder 
teleurgesteld over het niet doorgaan van de diverse activiteiten die “normaal” horen bij een afscheid van groep 
8. Ik kan u verzekeren; het team is daar ook niet blij mee. Het is dan ook niet de keuze geweest van het 
schoolteam om het zo op te pakken. We moeten ons houden aan de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM en 
de PO raad. U kunt zich ook voorstellen dat wanneer zij op 1 juni met versoepelingen komen, wij hier niet meer 
altijd meteen op kunnen anticiperen.  
 
Zieke collega’s 
Het afgelopen jaar is de school overvallen door een aantal langdurig zieke leerkrachten. Dit is lastig voor de 
school, maar vooral heel erg vervelend en verdrietig voor de personen die het betreft. Juf Tonny en juf Sylvia 
werken op dit moment ontzettend hard aan hun herstel, maar u ziet hun namen niet terug op het formatie 
overzicht. Ze zullen in het nieuwe schooljaar uiteraard nog wel aan de school verbonden zijn, maar ze zullen nog 
niet als groepsleerkracht aan het werk gaan.  
Juf Moniek geniet op dit moment van haar zwangerschapsverlof. Ze zal binnenkort bevallen en zal daarna 
gebruik maken van een deel van haar ouderschapsverlof. Na de Kerstvakantie zal ze dit schooljaar voor 2 dagen 
terugkomen op basisschool Aventurijn.  
Juf Bianca is op dit moment zeer beperkt met kleine groepjes aan het werk op school. De juf valt in de 
risicogroep en mag en kan daarom niet voor een volledige groep lesgeven. Ook in het nieuwe schooljaar, zal het 
risico voor juf Bianca nog te groot zijn om terug te keren voor de groep. Zij zal dan ook aan het begin van het 
schooljaar vervangen worden.  
 
We nemen afscheid van... 
Juf Jenny heeft ons dit schooljaar ontzettend goed geholpen. Op het moment dat de nood erg hoog was, was ze 
er om ervoor te zorgen dat de continuïteit voor de kinderen gewaarborgd bleef. We zijn haar hier heel dankbaar 
voor en we weten dat we, als het nodig is, weer een beroep op haar mogen doen.  
We nemen geen afscheid van juf Simone, maar zij zal voor de Herfstvakantie van haar zwangerschapsverlof gaan 
genieten en dat is haar uiteraard van harte gegund. We wensen haar een hele goede zwangerschap toe. Ze is in 
november uitgerekend en ze zal na de Carnavalsvakantie weer op Aventurijn terugkomen.  
Juf Lisanne, meneer Juliën en juf Heidy zullen om diverse redenen in het nieuwe schooljaar niet meer 
terugkomen. Juf Lisanne gaat genieten van haar zwangerschapsverlof, meneer Julien gaat weer studeren en juf 
Heidy geeft de voorkeur aan het werken in de vervangingspool.  
Deze week heeft juf Denise aangegeven dat ze een nieuwe baan heeft. Ze was op zoek naar een nieuwe 
uitdaging en ze heeft deze gevonden bij KPO Roosendaal. We willen haar van harte feliciteren en haar heel veel 
succes wensen. Achter de schermen zijn we druk bezig met het zoeken naar een leerkracht voor leefgroep 3, we 
hopen u hier begin volgende week duidelijkheid over te kunnen geven.    
 
We verwelkomen... 
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we juf Peggy en juf Demi, zij vervangen onze zieke juffen. Ook juf Lieke 
mag bij ons blijven. In ons overzicht bij de groepsindeling, kunt u zien welke leerkrachten en 



                   
onderwijsassistenten voor welke groepen staan. Onze nieuwe stagiaires zullen zich in de eerste nieuwsbrief van 
volgend jaar aan u voorstellen.  
 
 
vakantierooster en vrije dagen 2020 – 2021  
 

Vakanties: 

herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020  

kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 2021  

voorjaarsvakantie  15 februari t/m 19 februari 2021  

Tweede Paasdag  5 april 2021  

meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021        

Hemelvaart  13 en 14 mei 2021  

Tweede Pinksterdag   24 mei 2021                      

*zomervakantie  26 juli t/m 3 september 2021  

  

studiedagen en extra vrije uren: 

Studiedag maandag 5 oktober 2020 

Studiedag  Borgesius vrijdag 13 november 2020 

Studiedag vrijdag 5 maart 2021 

Studiedag woensdag 30 juni 2021 

Studiedag dinsdag 25 mei 2021 

*Vrijdagmiddag 26 juli zomervakantie om 12.00 uur 

 

Groep 1 is vrij Groep 1 naar school 

Maandag 30 november 2020 Vrijdag 4 december 2020 (Sint op school) 

Maandag 8 februari 2021 Vrijdag 12 februari 2021 (Carnaval) 

Dinsdag 6 april 2021 Vrijdag 9 april 2021 (jubileumfeest juf Els) 

Maandag 19 april 2021 Vrijdag 23 april 2021 (Koningsspelen) 

 
 

Organisatie komend schooljaar 
Voor het nieuwe schooljaar kiezen we ervoor om de huidige afspraken (PO RAAD en RIVM) te handhaven tot de 
herfstvakantie of zoveel korter als mogelijk is. 
Voor uw kinderen betekent dit dat de leefgroepen gehandhaafd blijven, maar dat ze wel in een jaargroep bij 
elkaar zitten. De gearceerde namen zijn de aanspreekpunten voor u als ouders/verzorgers. De ouders van de 
kinderen uit groep 1-2 ontvangen een apart document met daarop de verdeling van de kinderen over de diverse 
groepen.  
 
 
 
 



                   
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Leefgroep 1     Groep 1 vrij  

Jaargroep 1-2A Demi Els Els Els Els 

Jaargroep 1-2B Lillian Lillian Lillian Lillian  

Jaargroep 3 Peggy Peggy Peggy Demi Demi 

      

Leefgroep 2      

Jaargroep 4 Lieke Lieke Lieke Lieke Lieke 

Jaargroep 5 Nicole  Nicole Debbie Debbie Debbie 

Ondersteuning 
tot 5-10-2020 

Simone OA Simone OA Simone OA Simone OA Simone OA  

      

Leefgroep 3      

Jaargroep 6/7/8 Vacature Vacature Vacature Vacature Vacature 

Jaargroep 6/7/8 Angella Angella Angella Angella Angella 

Jaargroep 6/7/8 Bianca Bianca    

Ondersteuning   Maaike OA  Maaike OA Maaike OA 

 Zij-instromer Wendy Wendy     

  
Schoolreis 
Met de ouders van de oudervereniging is afgesproken dat we de schoolreis volgend schooljaar op het einde van 
het schooljaar plannen. Zij zullen u in het nieuwe schooljaar, mogelijk tijdens de algemene ledenvergadering, 
hier verder over informeren.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicole Roeken 
Interim directeur 
 

Terugblik op dit schooljaar 
 Dit schooljaar zijn we gestart met ervaringsgericht onderwijs en het continurooster. Voordat we startten, 
hebben we in de zomervakantie de klaslokalen en het plein anders ingericht door elementen in het gebouw te 
brengen die de school een wat minder schoolse uitstraling gaven. Vol enthousiasme ontvingen wij mandag 19 
augustus de kinderen eerder dan voorheen; nl. tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Het continurooster was even 
wennen voor kinderen en leerkrachten, maar al snel draaide het continurooster tot ieders tevredenheid. Het 
ervaringsgericht onderwijs werd vanaf de eerste schooldag geïmplementeerd in de 3 leefgroepen. Kinderen 
gingen werken met een weektaak en welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen werd vergroot. Helaas 
kregen we al snel in het schooljaar te maken met drie langdurig zieke collega’s.  In het begin moesten we 
gebruikmaken van veel verschillende invallers, maar gelukkig kwam er stabiliteit in leefgroep 2 door het invallen 
van juf Debbie, die fulltime ging werken, juf Jenny en juf Willy.  
In december mocht Sinterklaas het nieuwe logo onthullen, een logo waar we heel trots op zijn. Daarna werd er 
hard gewerkt om een nieuwe website te ontwerpen. Eind februari ging de nieuwe website in de lucht.  



                   
Ook werd er op de achtergrond gewerkt aan het plan om de speelplaats te vergroenen. De status is nu dat in 
oktober Blom hoveniers aan de slag gaat. Ter voorbereiding zal de werkgroep een beroep op u doen om in 
september wat voorbereidende werkzaamheden te verrichten.  
In de maand februari werden we geconfronteerd met het feit dat het steeds moeilijker werd om voor zieke 
collega’s vervanging te vinden. We moesten gaan schuiven met collega’s omdat er vaak geen vervanger 
beschikbaar was en de druk op de collega’s nam steeds verder toe. Begin maart kreeg ik van de huisarts het 
dwingend advies om al mijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Vrijdag 12 maart waren er zoveel zieke 
collega’s dat er besloten is de school te sluiten. Toen kwam op zondag 15 maart de persconferentie van premier 
Mark Rutte. Nederland ging in een intelligente lockdown. De scholen gingen dicht en alleen kinderen van ouders 
met een vitaal beroep moesten op school opgevangen worden. Alle andere kinderen moesten afstandsonderwijs 
gaan krijgen. Juf Nicole startte op 16 maart als interim-directeur op Aventurijn. In de eerste fase kreeg u als 
ouder(s)/verzorger(s) via Social Schools de vraag om uw kind(eren) herhalingsstof te laten maken. Via updates 
werd u op de hoogte gehouden. Er is een belronde gehouden door de leerkrachten om alle kinderen te kunnen 
spreken. In de tweede fase, toen bleek dat de basisscholen voor langere tijd de deuren gesloten moesten 
houden, hebben de leerkrachten weektaken klaargezet voor de kinderen en werd er nieuwe stof aangeboden. 
Via de chatfunctie in Snappet was het mogelijk om de leerkracht vragen te stellen. Ook konden boeken en 
werkboeken opgehaald worden.  
Op u als ouder(s)/verzorger(s) hebben wij een groot beroep gedaan. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u samen met 
uw kind(eren) aan de slag bent gegaan om uw kind(eren) te begeleiden. Achteraf bezien hadden wij u en uw 
kind(eren) meer contactmomenten aan moeten bieden om u te ondersteunen in de begeleiding van uw 
kind(eren). We hebben veel van u en uw kind(eren) gevraagd in deze periode. Deze les zullen we zeker 
meenemen, mocht er ooit weer een lockdown zijn waarbij de scholen gesloten worden. De opstart met halve 
groepen was de eerste stap om uit de lockdown te komen. Wat waren we blij de kinderen weer op school te 
kunnen ontvangen. Ook de kinderen waren blij om elkaar en de leerkracht weer te zien. Naast het geven van 
instructies moest er ook de tijd genomen worden om met elkaar in gesprek te gaan over de afgelopen periode. 
De aandacht voor het sociaal-emotionele vonden we belangrijk en daar was tijd voor tijdens gymlessen, 
muzieklessen en knutsellessen. 
Sinds 8 juni zijn alle kinderen weer op school en pakten we in de laatste weken van dit schooljaar de draad weer 
met elkaar op. Helaas zonder allerlei leuke activiteiten die de laatste weken van een schooljaar zo bijzonder 
maken. Binnen de mogelijkheden die er zijn, proberen we dit schooljaar op een waardige manier af te sluiten, 
want dat hebben de kinderen wel verdiend.  
 
Ik wens u en uw gezin alvast een fijne zomervakantie toe. 
 
Niels Groels 
 
 
 


