
 

Nieuwsbrief november 2022 

 

Kalender 

 

Beste ouders, 

Voor u ligt de nieuwsbrief van november. De herfstvakantie ligt alweer een weekje achter 

ons en we werken met zijn allen toe naar een drukke maar bovenal gezellige periode van het 

schooljaar. Sinterklaas en Kerst staan weer voor de deur en op de achtergrond (maar ook 

steeds meer op de voorgrond) worden de voorbereidingen hiervoor getroffen.  

Als directeur van de school ben ik erg blij met de ontwikkelingen die we als school en team 

de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Vanuit toch een ingewikkelde (Corona) periode zijn 

we met zijn allen aan het bouwen aan een stabiele organisatie waarbinnen we passend 

onderwijs kunnen verzorgen aan al onze leerlingen. Zoals in een eerdere nieuwsbrief 

omschreven is dit iets dat we graag samen met jullie als ouders vorm willen geven. Zoals 

eerder aangegeven zullen we hiervoor ook inspiratiemomenten gaan organiseren. Dit in 

samenwerking met de MR van de school. Data volgen komende week. 

Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink  

 

Even voorstellen; 

Mijn naam is Daan Eyckelhof, ik woon in Enschede met mijn man 

Joost en kinderen Olivier en Karlijn.  Misschien heeft u mij al zien 

rondlopen op school, sinds september is de Anna van Buren mijn 

“leerwerkplek” in het kader van mijn opleiding tot schoolleider. Tot 

vorig schooljaar werkte ik als locatieleider op de Zevenster, een 

andere school van VCO.  

Vanuit het VCO krijg ik de kans om als directeur ervaring op te doen 

op verschillende scholen en onder dat mom loop ik mee met Gertjan 

om van hem het vak te leren. U kunt mij vanaf nu ook aanspreken als 

u vragen hebt die u anders aan Gertjan zou stellen.   

Dus wie weet tot snel! 

 

Datum: Activiteit: 

8 november Studiedag personeel; kinderen vrij 

5 december Sinterklaas op school 

23 december Studiedag personeel; kinderen vrij 



 

Hallo allemaal,  
  
Graag zou ik mij via deze weg aan u willen voorstellen. 
Mijn naam is Martine Endeman en ik ben 36 jaar oud. 
Samen met Martijn en onze kinderen Jesse, Mats en 
Lieve woon ik in Den Ham. We wonen daar op een 
prachtig plekje midden in de natuur en tussen de 
dieren. Hier genieten wij enorm van. Inmiddels werk ik 
al meer dan 10 jaar als leerkracht binnen VCO. Vorig 
schooljaar heb ik de opleiding tot talentbegeleider 
afgerond en na de herfstvakantie mag ik starten als 
leerkracht van de plusklas. Hier heb ik enorm veel zin 
in.  
 

 

Studiedag 8 november 

Op dinsdag 8 november staat er een studiedag gepland voor het personeel van de Anna van 

Buren. In het ochtendprogramma zullen we aan de slag gaan met het verder ontwikkelen van 

het leesonderwijs op onze school. In het middagprogramma zal het expertteam pedagogisch 

klimaat ons meenemen in de laatste ontwikkelingen en zullen we gezamenlijk gaan 

nadenken over hoe we dit eventueel in onze school willen gaan vormgeven. Kortom; een 

inspirerende dag waarin we met elkaar gaan verder bouwen aan onze mooie school! 

 

Blink wereld 

Tijdens de vorige studiedag hebben we een interessante presentatie gehad over een nieuwe 

methode voor wereldoriëntatie. Bij Blink Wereld worden de kinderen uitgedaagd om zelf 

actief te gaan ontdekken en onderzoeken. De volgende vakken zijn geïntegreerd in de 

thema’s:  

• Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 

• Wetenschap & techniek 

• Burgerschapsvorming 

De periode t/m de kerstvakantie gaan de groepen 5 t/m 8 deze methode uitproberen.  

Bent u nieuwsgierig geworden? Meer info: https://blink.nl/blink-wereld/ 

 

Buitenschoolsaanbod. 

Gratis open lessen tijdens de Vriendenweek van Kaliber! 

Heb je wel zin in een nieuwe hobby? Tijdens onze vriendenweek laten we je graag 

kennismaken met ons mooie aanbod op het gebied van muziek, dans, theater en kunst. Van 

7 tot 13 november zijn er open lessen op allerlei locaties, waar je gratis aan mee kunt doen. 

https://blink.nl/blink-wereld/


 

Volg een open muziekles 

Bij Kaliber heb je keuze uit veel instrumenten. Denk aan een dwarsfluit, cello, drums, piano, 

blokfluit of gitaar. Ga je starten met een les, dan kun je van een aantal instrumenten zelfs 

een jaar gratis een instrument lenen! Hier vind je het overzicht daarvan. Met welk instrument 

ga jij de uitdaging aan? 

 

Volg een open dansles 

Krijg nieuwe energie van een lekkere dansles! Dit kan met diverse dansstijlen zoals ballet en 

streetdance, of probeer een van de nieuwe cursussen uit: dansexpressie of kinderyoga! 

 

Ga kunst maken 

Ga aan de slag met kleuren, verschillende materialen en maak de mooiste creaties. De 

kunstdocent helpt jou het beste uit jezelf te halen.  

 

Voor alle mogelijkheden, tijden en locaties kun je kijken op 

https://www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek. Zien we jou bij een van de open lessen? 

Vergeet je niet aan te melden voor woensdag 2 november.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MuseumJeugdUniversiteit 

De MuseumJeugdUniversiteit organiseert kindercolleges met meer dan 50 musea in 

Nederland. Wetenschappers en experts geven antwoord op spannende vragen over de 

museumcollectie.  

Op 3 zondagen in november strijkt de MuseumJeugdUniversiteit in Twente neer met de 

interactieve collegereeks Ik zie, ik zie, wat ik niet zie! het onzichtbare ervaren. In deze 

museumreeks duiken kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar in een wonderlijke, voor 

https://www.kaliberkunstenschool.nl/leeninstrumenten
https://www.kaliberkunstenschool.nl/vriendenweek


 

mensen onzichtbare wereld. Bij Natura Docet Wonderryck, Oyfo Techniekmuseum en 

Drawing Centre Diepenheim ontdekken en onderzoeken zij vanuit de invalshoeken 

natuur, techniek en beeldende kunst wat je met het blote oog niet kunt zien.  

De kosten bedragen € 22,50 voor de volledige reeks en opgeven kan via de site van de 

MJU op https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/ik-zie-ik-zie-wat-ik-niet-zie-het-

onzichtbare-ervaren/ 

 

https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/ik-zie-ik-zie-wat-ik-niet-zie-het-onzichtbare-ervaren/
https://www.museumjeugduniversiteit.nl/collegereeksen/ik-zie-ik-zie-wat-ik-niet-zie-het-onzichtbare-ervaren/

