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Vrijdag 3 juli.
Hier is dan de laatste ( korte) infobrief van het schooljaar 2019-2020. Een jaar dat “gewoon” begon, maar vanaf
februari steeds nieuwe ontwikkelingen te zien gaf die elkaar ook nog eens razendsnel opvolgden. Dat heeft heel
veel van ons allemaal gevraagd- kinderen, ouders en team. Dat vroeg snel handelen, veel improviseren en geel
anders werken. Ook al ging niet alles goed; terugkijkend is het een periode geweest waar we ons heel goed
doorheen hebben geslagen. Langzaam gaan we terug naar “het nieuwe normaal” Ook volgend jaar zullen we nog
niet alles gelijk kunnen organiseren zoals gewend. Dat betekent dat we ook hier kijken wat door kan gaan en hoe
we dat dan anders kunnen vormgeven.
Musical groep 8.
Afgelopen woensdagavond was het afscheid van groep 8. Vanwege de maatregelen hebben we dit buiten, in de
binnenstraat gehouden, Er waren vaste zitplekken en een beperkt aantal bezoekers. Het was fantastisch! De
kinderen vertelden het verhaal van de musical en zongen en dansten dat het een lieve lust was. De musical is
gefilmd en alle kinderen kregen deze mee op een Avonturijn stick- zo kan men met elkaar naar de musical kijken.
Het was een mooie avond. Vrijdag zijn ze door een erehaag, gevormd door alle leerlingen en leerkrachten,
gelopen en uitgezwaaid door ons allemaal!
Nieuwe maatregelen.
Afgelopen woensdag werden nieuwe maatregelen van kracht- het protocol van de PO raad voor het onderwijs
kwam beschikbaar. Belangrijkste wijzigingen zijn dat kinderen en leerkracht geen 1,5 meter afstand meer hoeven
te houden. Zingen mag weer. Er mogen in, uitzonderlijke gevallen, andere volwassenen de school in, mits we 1,5
meter kunnen garanderen- want die moet wel worden aangehouden. Ouders mogen wel op het plein, maar ook
hier met 1,5 meter afstand. Na de vakantie komen alle maatregelen op een rij naar u toe- we wachten ook
augustus nog af, er is een mogelijkheid dat er –bij de opening van het nieuwe schooljaar- weer aanpassingen van
de regels komen. Voor ons als school houdt het in dat we alle activiteiten gepland hebben voor het nieuwe
schooljaar. Je moet wel van te voren bedenken wat je gaat doen en wanneer.
Gesprekken, ouderbijeenkomst, sit en kiss bijv. zijn gepland. De kans bestaat dat we een aantal zaken of niet, of
anders, of later vorm kunnen geven. Daarvan stellen we u dan tijdig op de hoogte. Een belangrijke vraag:
Gaat u op vakantie in een land dat oranje of rood is, qua reisadvies, dan wordt u gevraagd 2 weken in
quarantaine te gaan- is dat het geval, wilt u ons dat op de hoogte stellen? Dank!
Opening van het schooljaar.
Zoals we u al eerder vertelden vinden we het fijn om met elkaar het schooljaar te openen- een traditie is dit
inmiddels. In de laatste vakantieweek sturen we u hiervoor de uitnodiging en vertellen u dan ook hoe we dat gaan
doen. Ook hoort u dan de nieuwste richtlijnen. U ontvangt de uitnodiging via PARRO.
Papieren en mail.
Op de eerste schooldag neemt uw oudste kind met een stapeltje papieren mee. Het zijn voornamelijk
invulformulieren- deze gegevens hebben we nodig om, in geval van nood, te weten wie we kunnen benaderen of
hoe we moeten handelen (medicijnen geven ja of nee bijv.) We willen u vragen deze papieren snel ingevuld weer
mee te geven. U ontvangt ook een ouderkalender- zoals al eerder aangegeven, zijn een aantal geplande
activiteiten onder voorbehoud van dat wat mag. De oudergesprekken gaan door, in welke vorm wordt nog
bekeken. Via PARRO ontvangt u de nieuwe schoolgids en de bijlage schoolgids.

We wensen u allemaal een hele fijne vakantie, rust uit en ontspan!
We zien elkaar graag terug op maandag 17 augustus om 8.30 uur.

FIJNE VAKANTIE
ALLEMAAL!

Team Avonturijn.

