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Nieuwsbrief  maart 2020 
 
 

Bijna is het zo ver…… De feesttent wordt opgebouwd, de bouwers van 
de verlichte carnavalswagens leggen de laatste hand aan hun 
schitterende bouwwerken en de kinderen leren het carnavalslied en 
oefenen de polonaise. ‘Blef bij d’les’ is het motto en dat zullen we zeker 
doen met zijn allen. Iedereen een fijne carnaval toegewenst en een fijne 
voorjaarsvakantie. 
 
Nieuwe leerlingen 
In maart komen Sylvie Hendrikx, Daan Molewijk en  Kyan Grimminck 
voor het eerst naar school.  We wensen Sylvie, Daan en Kyan een fijne 
schooltijd toe op onze school.    
 
 Luizenmoeders gezocht 
De groep luizenmoeders is op zoek naar versterking. Op 
woensdagochtend vinden de controles plaats, in ieder geval op de 
eerste woensdag na een vakantie. Bij constatering van neten of luizen 
worden de leefgroepen ook tussendoor gecontroleerd, maar altijd op 
woensdagochtend. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact 
opnemen met moeder Bo Rietkerken (06-87675803).  
 
 

 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Nogmaals wil ik u erop wijzen dat de lessen om 8.30 uur 
beginnen. De inloop is van 8.20 uur tot 8.30 uur. 
Nog steeds komen er kinderen te laat op school; al dan wel of 
niet door ouders gebracht. Dit is heel vervelend omdat het 
storend is voor de lessen die begonnen zijn.  
Graag willen wij u vragen de kinderen op tijd te laten komen.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team, 
 
Niels Groels 

24 febr. t/m 28 febr. 
voorjaarsvakantie 
 
3 en 4 maart 
Aanmelden scholen VO 
groep 8 
 
Woensdag 4 maart 
luizencontrole 
 
donderdag 5 maart 
CJG inloop 8.20-8.45 
 
 
16 /m 20 maart 
Week van de 
lentekriebels 
 
Vrijdag 20 maart 
Rapport 2 
 
Maandag 23 maart 
Start  kind-ouder 
gesprekken groep 3 t/m 7 
 
Week van het geld 
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          www.cjgmoerdijk.nl 

   0800 - 681 681 6 
 
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te weten dat je er als 
ouder/opvoeder niet alleen voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kan helpen wanneer je 
als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over opvoeden of opgroeien.  
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, angst of agressie en drugs. 
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit en nog veel meer.  
Onderstaande CJG-medewerker is verbonden aan de basisschool van uw kind. 

 

Marco Overduin             

Jeugdprofessional      

06-14735664            

Marco.Overduin@moerdijk.nl  

 

 

Nieuwe website in de lucht 
De afgelopen weken ben ik bezig geweest de website opnieuw in te richten. Waarschijnlijk gaat de 
website begin maart de lucht in. www.bsaventurijn.nl  
Op de website is up to date informatie te vinden over de school. Mocht u vinden dat er iets ontbreekt 
op de website dan hoor ik het graag van u en dan kunnen we kijken of het aangepast kan worden.  
Op de website heb ik verschillende foto’s geplaatst van kinderen. Mocht u  bezwaar hebben tegen het 
plaatsen van de foto van uw kind op de website dan kunt u dat aan mij melden en vervang ik de foto 
door een foto met andere kinderen. 

 
 

http://www.cjgmoerdijk.nl/
mailto:Marco.Overduin@moerdijk.nl
http://www.bsaventurijn.nl/


                   
 
Stukje in de nieuwsbrief naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten 
Gesprekcyclus  
Dit schooljaar zijn we gestart met het voeren van kind-oudergesprekken. Als eerste was er het 
kennismakingsgesprek met kind-ouder(s), daarna was er facultatief een gesprek mogelijk n.a.v. het 
eerste rapport en in maart staat er een kind-oudergesprek gepland n.a.v. het tweede rapport en de 
uitslag van de Citotoetsen.  
In het team is de gesprekcyclus geëvalueerd. Ook waren er enkele opmerkingen te lezen m.b.t. 
gesprekcyclus in de door u ingevulde vragenlijsten.  
Wij vinden het belangrijk om kind-oudergesprekken te blijven voeren, omdat wij kinderen eigenaar 
willen maken van hun eigen leerproces. Wij hebben voor komend schooljaar wel enkele aanpassingen 
op papier gezet, zoals u hieronder kunt lezen. 
 

september Kind-leerkracht gesprek 
Ter voorbereiding vullen kind en ouder(s) samen een 
vragenlijst in. 

Groep 2 t/m 8 

november Oudergesprek n.a.v. het eerste rapport Groep 1 t/m 7 
november  Kind-ouder gesprek pre-advies Groep 8 

februari Kind-ouder gesprek advies Groep 8 

maart Kind-oudergesprek n.a.v. het tweede rapport en de uitslag 
van de Citotoetsen 

Groep 1 t/m 7 

juni Gesprekronde op uitnodiging leerkracht of op verzoek ouders 
Dit kan een oudergesprek of een kind-ouder gesprek zijn.    

Groep 1 t/m 7 

 
 
Carnavalsfeest op vrijdag 21 februari 
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht en mogen verkleed naar school komen. In 
de ochtend zal er voor alle groepen een aangepast programma zijn. 
Om 11.30 uur gaan alle kinderen naar huis om te eten en zich voor te bereiden op de optocht. 
Kinderen die niet naar huis kunnen, mogen op school blijven eten. Dit moet dan wel vooraf gemeld 
worden bij de leerkracht.  
Vanaf 12.30 uur is het opstellen op de Markt, zodat om 12.45 uur de optocht door het dorp kan 
beginnen. De route ontvangt u later van ons. Het is de bedoeling dat de kinderen uit leefgroep 1 onder 
begeleiding van de eigen ouder(s) lopen.  
Rond 13.30 uur zijn we weer terug in de tent om te feesten. Na de optredens van alle groepen zal om 
14.30 uur voor alle kinderen de vakantie beginnen. 

Kind-oudergesprekken vanaf maandag 23 maart 
Via Social Schools krijgt u begin maart een uitnodiging om u en uw kind in te schrijven voor de kind-
oudergesprekken. Deze gesprekken vinden plaats voor de kinderen uit groep 3 t/m 7. 



                   
Hieperdepiep hoera! 
Deze maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.  Gefeliciteerd en een fijne dag 
toegewenst. 
 
Datum  Groep Naam Leeftijd 

4 maart  7 Mara Broere 11            
5 maart  3 Roos Santing 7            
5 maart  3 Saar Santing 7            
5 maart  7 Devlin van Zonneveld 11            
8 maart  7 Kealan van Nispen 11            

10 maart  8 Jens Martens 12            
11 maart  5 Levi van de Casteel 9            
11 maart  8 Kiki Snijders 12            
12 maart  7 Paris Musters 11            
16 maart  8 Xander Scheepers 12            
17 maart  8 Leonie Frijters 12            
20 maart  5 Djesley Heijnen 9            
21 maart  6 Nina Rosmolen 10            
22 maart  3 Livia van Sprundel 7            
22 maart  4 Febe Gerrets 8            
23 maart  1 Djeriano de Bruijne 5            
23 maart  3 Jake Suijkerbuijk 7            
25 maart  4 Stijn Durinck 8            
26 maart  2 Levi Hendrikx 6            
27 maart  4 Daniëlle van der Steen 8            
31 maart 

 

2 Lisa Polak 6   
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