
 
Agenda:   
9-13 november 10-minutengesprek gr 1 t/m 8 op verzoek (online) 
26 november Sinterklaasvoorstelling groep 1 t/m 4 (niet in het theater 

maar via een live-stream verbinding) 
4 december Sinterklaasviering (tot 12 uur) 
7-10 december Adviesgesprekken groep 8 
16 december Kerstdiner 
17 december Kerstmusical 

 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Nieuwe leerlingen 
Welkom Salomòn. We wensen je een gezellige en leerzame tijd op de Augustinusschool! 
 
Berichten vanuit het team: 
 
Afscheid juf Christine 
“Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaap door ’t veen”, zei een kind eens……. 
 
Het bedoelde: “vliegen als een schaduw heen” en zo lijkt het ook te zijn. 
Zo start je op je 21-ste als leerkracht voor klas 1,2 en 3 op een ‘tweemans-schooltje’ in het 
Groninger Westerkwartier en zo is het 45 jaar later en neem je afscheid als interne 
begeleider op de Augustinusschool te Hilversum. 
En de tijd die ertussen ligt is letterlijk voorbijgevlogen. Zo intensief bezig geweest met 
school, maar ook zelf zoveel geleerd en niet in het minst van al de kinderen die in hun 
onbevangenheid en oprechtheid en op hun eigen wijze altijd meer kennis en besef gebracht 
hebben dan een opleiding of een boek ooit zouden kunnen doen. Met deze kennis realiseer 
je je dat kinderen geen fouten maken, ze proberen het goed te doen, uit alle macht. Het 
gaat hooguit anders dan je had verwacht en daar zal je op moeten anticiperen.  
Ik heb op verschillende plaatsen met veel plezier gewerkt, doch de laatste 5 jaren in 
Hilversum waren zo speciaal dat ik altijd met extra warme gevoelens terug zal kijken. 
Ik dank in de eerste plaats alle leerlingen van de Augustinusschool voor hun commitment 
en positiviteit, de leerkrachten voor hun oprechte inzet en warme collegialiteit en zeker ook 
de ouders voor hun betrokkenheid en coöperatief meedenken.  
En waren er onder alle drie de partijen wel eens ‘dwarsliggers’? No worries, deze zijn immers 
nodig om een spoor recht te houden……………….. 
Heel veel dank voor de fijne tijd in Hilversum en het ga jullie allen goed. 
 
Christine Sikma 

 
Meester Ton 
Meester Ton is dit schooljaar nog niet bij ons op school geweest. Dit heeft te maken met de 
gezondheid van meester Ton. Meester Ton heeft erg veel last van zijn knie en heeft hier 
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dermate last van dat hij kortgeleden hieraan geopereerd is. Hopelijk kunnen we meester 
Ton dan weer snel op school verwelkomen als hij hersteld is van zijn knieoperatie. 
 
Juf Carry 
De laatste weken is juf Carry regelmatig afwezig geweest. Dit heeft te maken met het ernstig 
ziek zijn van haar man. Hierdoor is juf Carry niet in staat om op dit moment voor de groep 
te staan. We zullen proberen om dit de komende weken zo goed mogelijk op te vangen 
voor de groep. 
 
Schoolfruit 
Zoals in de vorige koerier aangegeven zullen we dit jaar ook 
weer deelnemen aan het schoolfruit project. Dit zal zijn van 
november 2020 t/m april 2021. Nu hebben wij voor de 
zekerheid contact gezocht met de GGD om te vragen of we 
dit nog wel kunnen laten doorgaan met de hulp van de 
ouders. De GGD heeft aangeven dat dit geen probleem is 
mits de ouders geen klachten hebben, goed hun handen 
wassen en een mondkapje en handschoenen dragen. Wij 
zullen er als school samen met de ouders die het fruit komen 
snijden voor zorgdragen dat dit gebeurt.  
 

 

10-minutengesprekken 
Aankomende maandag gaan de 10-minutengesprekken van start. Dit 
keer zullen alle gesprekken gehouden worden via Teams. De 
leerkracht van uw kind zal voor deze gesprekken een link met u delen 
die u nodig heeft om deel te kunnen nemen aan het gesprek. Wilt u 
ervoor zorgen dat u zich op tijd aanmeldt, zodat de gesprekken goed 
op elkaar kunnen aansluiten. 
 

 

Overblijf (TSO) 
Het valt ons de laatste tijd op dat er bij de kinderen in de trommeltjes steeds 
vaker koekjes en snoepjes zitten om bij de overblijf op te eten. Wij vinden het 
als school belangrijk dat de leerlingen gezond eten en willen u daarom vragen 
om geen snoep en koek mee te geven voor de overblijf. 
 
 

Ventileren op school 
Tijdens de Corona-tijd is het belangrijk om goed te ventileren. De verwarming draait op 
school op volle toeren maar kan het temperatuurverschil tussen buiten en een comfortabel 
binnen natuurlijk niet helemaal goed maken met openstaande ramen en deuren. Het is 
verstandig om kinderen warm gekleed naar school te laten gaan.  

 
Coronamaatregelen 
Ook bij ons op school zijn de voorzorgsmaatregelen aangescherpt.  We willen u er 
nogmaals op attenderen, dat u enkel de school binnen mag komen wanneer dat vooraf is 
gemeld bij de leerkracht of directie. Wanneer er vanuit de overheid veranderingen komen 
die voor school van toepassing zijn, zullen wij deze met u delen.  
 
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u? Dan mag u niet op school of op 



het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een 
school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Kinderen tot en met 12 jaar 
mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met 
sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten. 

 
Week van de mediawijsheid 
Dat (sociale) media een grote plek hebben gekregen in ons leven en dat van onze kinderen 
is wel duidelijk. Vrijwel alle Nederlandse kinderen (97%) maken zich weleens zorgen om hun 

online-wereld. Bovendien blijkt dat meer kennis leidt tot 
veiliger onlinegedrag. Goede redenen dus om kinderen 
mediawijs te maken. 
 
Van 6 t/m 13 november is het op onze school de Week 
van de Mediawijsheid.  
Er komen verschillende thema’s langs denk aan: bewust 
gebruik van het internet, online pesten, zoekstrategieën 
en privacy. Deze week kan mooie kansen bieden om met 
uw kind in gesprek te gaan over mediagebruik en 

onlinegedrag, waardoor kinderen bewust worden van de risico die dit op kan leveren. Dit 
kan veel vervelende gevolgen van gevaarlijk of onhandig mediagedrag voorkomen. 
 
Onderstaande links kunnen u hier wellicht bij helpen: 
https://www.mediawijsheid.nl/https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ Concrete tips 
om thuis aan de slag te gaan met mediawijsheid. 
https://www.mediaopvoeding.nl/ Vragen om in gesprek te raken over de online-wereld 
van kinderen tussen de 10en 16 jaar. 

 
Dagje leerkracht uitgesteld 
Op 30 oktober zou ‘Doe een Dagje Leerkracht’ plaatsvinden. Heel veel basisscholen in de 
regio, waaronder onze school, hadden zich hier enthousiast voor opgegeven en ook de 
aanmeldingen van de middelbare scholieren kwamen al binnen. Gezien de toename van 
het aantal COVID-19 besmettingen, de aangescherpte maatregelen en de oproep om het 
onderwijs te beperken tot de primaire taak om het aantal bewegingen te beperken, is de 
‘meeloopdag’ voor VO-leerlingen op 30 oktober uitgesteld. Er is in overweging genomen 
dat de scholieren die stage komen lopen, jonger dan 18 jaar zijn en ook nog steeds naar 
school en sportclubs mogen gaan. Het gaat daarbij niet om grote aantallen en we zouden 
het aantal 'meelopers' per basisschool tot 1 of 2 kunnen beperken. Toch vinden we het 
verstandig het nu niet door te laten gaan en Dagje Leerkracht op een ander moment te 
plannen, afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent corona. 
 

 
 

Open Dagen VO 
Deze week ontvangen de leerlingen uit groep 8 de folder van de Gooise Gids. Zo kan 



iedereen zich goed oriënteren op de scholen voor het Voortgezet Onderwijs. De 
opendagen verlopen i.v.m. de coronamaatregelen anders dan voorgaande jaren.  De 
volgende afspraken zijn gemaakt over het aangepast aanbieden van de open dagen: 
 
- De VO-scholen in het Gooi organiseren een open dag op de geplande datum waarbij de 
openingstijden uitgebreid worden. De dag voorafgaand aan of volgend op de geplande 
open dag kan hier ook bij betrokken worden. 
 
- Voor de open dagen nodigen wij alleen de leerlingen van groep 8 en hun ouders uit. 
 
- Leerlingen en ouders moeten zich opgeven voor een open dag, er wordt hierbij een keuze 
gemaakt voor een bepaald tijdslot. Dit gaat via de website van de betreffende school. 
 
- De leerlingen van groep 7 kunnen we helaas niet uitnodigen, het aantal bezoekers zou 
dan te hoog worden. Er wordt nog gekeken of voor hen later in het jaar iets georganiseerd 
kan worden. Dit is afhankelijk van de maatregelen van dat moment. 
 
- Elke VO-school treft eigen maatregelen om het bezoek zo veilig mogelijk te organiseren. 
Dit betekent waarschijnlijk vaste looproutes door de school, een beperkte tijd dat de gasten 
in het gebouw aanwezig mogen zijn en het zich houden aan de bekende hygiëne 
voorschriften. 
 

Met deze brief stelt juf Marjolein zich voor als Kanjer-juf 

Wat is een Kanjer-juf?   

Dat is iemand waar de kinderen naar toe kunnen gaan wanneer ze problemen ervaren (of 
weet dat iemand die ze kennen in de problemen zit). Dat kan zijn omdat er gepest wordt, 
een kind iets op school ervaart waarbij het zich niet fijn voelt, of dat ze op een vervelende 
manier worden aangeraakt, of geslagen op school, op straat, op de club, thuis of waar dan 
ook. 

Als een kind al enige tijd erg verdrietig of boos is en niet lekker in zijn/haar vel zit, is het 
belangrijk over deze gevoelens te praten. Doordat erover gepraat kan worden is het voor 
het kind vaak al een stuk duidelijker. Meestal is er vrij gemakkelijk een 
oplossing te vinden maar weet het kind niet hoe. Soms kan een vriend of 
vriendin helpen, maar praten met een volwassene is ook belangrijk. Praten 
met vader, moeder, juf of een ander iemand waar het kind zich fijn bij 
voelt. 
En natuurlijk kunnen de kinderen ook bij mij komen voor een gesprek.  
Wat belangrijk is om te benoemen, is dat ze zich niet hoeven te schamen 
voor welk probleem dan ook. Niets is gek, een kind is niet alleen en is 
nooit de enige met zo’n probleem. 

Wie is de Kanjer-juf? Dat ben ik, juf Marjolein Beukers.  

Op maandag, dinsdag, donderdag (om de week) en vrijdag ben ik op school en kunnen 
de kinderen me aanspreken. Maar ze mogen me ook een brief geven of deze op mijn 
bureau leggen. Een mail sturen kan natuurlijk ook: 

 



 m.beukershaarman@augustinusschool.nl 
 
Alles wat er aan een Kanjer-juf vertelt wordt is iets tussen ons. Om de kinderen te 
kunnen helpen, is het soms wel nodig dat ik het aan iemand anders vertel, maar dat doe 
ik alleen in overleg met het kind. 

Ik hoop dat de kinderen de weg naar mij weten te vinden. Als er nog vragen zijn, mail me 
of spreek me aan. 

Marjolein Beukers 

  

 


