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Beste ouders,

4 oktober 2019.

Hierbij ontvangt u van ons de tweewekelijkse info. Wat is er de afgelopen 2 weken al weer veel beleefd!
Schoolreis en schoolkamp, hoedjesparade en de start van de talentenfabriek en de Kinderboekenweek. Ook is er
hard gewerkt en geleerd in alle groepen. Er is weer veel te vertellen. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord,
In september zijn we begonnen met het thema “plaatsmaken”. Vorige week ging het over het verschuiven van
een plek. Wat de beste plek is, kan voor iedereen anders zijn. Mensen hebben vaak heel wat over om de beste
plek te bemachtigen. Hoe ver ga je daarin? Het Bijbelverhaal gaat verder. Ismaël de zoon van Hagar en Abraham
moet, als eerstgeborene, plaatsmaken voor Isaak, de zoon van Sara en Abraham. Sara is bang dat Ismaël als
oudste krijgt waar Isaak recht op heeft. Ze stuurt Hagar en Ismaël de woestijn in, waar Ismaël bijna sterft.
Gelukkig laat God hen niet in de steek.
Schoolfruit,
Goed nieuws! Avonturijn is weer ingeloot (samen met 3000 andere scholen) voor de actie schoolfruit. We
ontvangen 20 weken lang gratis fruit en groente (komkommer en worteltjes bijv.) voor alle kinderen op ieder dag
van de schoolweek. Gezond en waardevol; kinderen leren zo wat gezond eten is en maken kennis met allerlei
smaken. U hoort van ons wanneer dit van start gaat.
Gruitdagen en tussendoortjes.
We hebben al een aantal jaren onze zg. “gruitdagen.” Op deze 3 dagen ( woensdag, donderdag en vrijdag)
nemen de kinderen als 10 uurtje een stukje fruit of groente mee. We vinden het waardevol om de kinderen zo te
leren dat een tussendoortje ook gezond kan zijn. Koekjes gaan deze dagen dan ook weer mee terug naar huis.
We willen u vragen om- als dit nodig is- het fruit of groente geschild en gesneden mee te geven.
Op de dagen dat er geen gruitdag is, willen we u vragen uw kind n zo gezond mogelijk tussendoortje en drinken
mee te geven frisdrank gaat altijd mee terug naar huis; een aantal pakjes drinken bevat veel slechte suikers en
kleurstoffen- niet heel gezond dus. Een flesje of beker met gezond drinken zou heel erg fijn zijn. Dank!
Watertappunt.
Tot 1 oktober was het mogelijk om subsidie aan te vragen om een watertappunt te plaatsen op schoolpleinen. Dit
in het kader van gezond drinken en duurzaamheid. Ook wij hebben zo’n tappunt aangevraagd. Binnenkort horen
wij of de subsidie wordt toegekend; als dat zo is, dan krijgen we 75% van de kosten vergoed. We houden u op de
hoogte!
Duurzame school.
Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk na te laten denken over een duurzaam gebruik van spullen en om
zoveel mogelijk te hergebruiken of afval te scheiden; zo dragen we ons steentje bij aan het milieu! Het zou super
zijn als de kinderen een broodbakje hebben en een beker drinken- zo hebben we weinig afval en belasten we het
milieu weer minder.
Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek geopend op het plein!
Het thema is dit jaar: Reis je mee?
In de klassen zal verder aandacht worden besteed aan het thema.
Voorgaande jaren bent u van ons gewend dat de Kinderboekenweek wordt afgesloten met een boekenmarkt. In
plaats van is er dit jaar voor een andere invulling gekozen, er is dus vooralsnog geen boekenmarkt. Wie weet
komt het later in het jaar nog eens terug! We denken bijvoorbeeld aan de voorleesdagen in januari.
Op vrijdag 11 oktober hebben de klassen “Avonturijn leest voor” in de openleerruimte. Dit is een andere invulling
voor de maandvieringen die we niet meer hebben. Op deze dag zullen afgevaardigden van elke groep hun beste
voorleesbeentje voor zetten! Uiteraard hebben ook de groepen die nog niet voor kunnen lezen hierin hun
bijdrage!
ACTIE BOEKHANDEL VOORHOEVE: Net als vorig jaar zouden we graag weer bonnetjes verzamelen van
Boekhandel Voorhoeve. Vorig jaar heeft dat de school 3 nieuwe boeken opgeleverd. Hoe werkt de actie??
Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Voorhove, dan:

Lever de aankoopbon in bij de juf.

Wij tellen alle bonnetjes bij elkaar op.

Voor 20 % van het totaalbedrag mogen wij nieuwe boeken
uitzoeken voor de schoolbibliotheek.
Op naar een boel nieuwe boeken! Bij voorbaat hartelijk dank!!
(Boekhandel Voorhoeve, Kerkstraat 77-79, Hilversum)

Muziek.
Alle groepen hebben deze maand extra aandacht voor muziek. Zo hebben de groepen 1 t/m 3 een muzikant in de
klas gehad en geleerd over instrumenten, zoals een harp bijvoorbeeld. Ook gaan andere groepen naar concerten
of repetities van orkesten of het groot omroepkoor. Een prachtige ervaring voor de kinderen!

Vanuit de MR.
Vorige week 24 september 2019 heeft de MR weer de eerste vergadering na de zomervakantie gehad. Onder
andere stond op de agenda:
-Verantwoordingsdocument vanuit de directie over het afgelopen schooljaar :hoe is de ontwikkeling van de
kinderen in hun groepen gegaan
-Samenstelling van het onderwijzend team; nieuwe collega’s en bemensing van de groepen.
-De ontwikkeling van het leerlingenaantal
-Toelichting over de nieuwe schoolapp, PARRO
-Informatie over de scholing van de teamleden dit jaar (Kleine Avontuur en Erna Bod)
-Begroting vanuit de AC
-Informatie over BINK, specifiek het gebruik van de gezamenlijke ruimtes in de school na schooltijd.
De notulen van deze vergadering en van alle voorgaande vergaderingen kunt u vinden (en dus lezen!) op de
website van de school, deze zijn altijd openbaar.
Wat ook openbaar is, zijn onze vergaderingen. Heeft u vragen of opmerkingen, of heeft u gewoon interesse een
keer een bijeenkomst bij te wonen, dan bent u van harte welkom. Voor de zomervakantie heb ik een oproep
gedaan voor een nieuw MR-lid namens de ouders. Er is een aantal mensen dat voorzichtig interesse heeft
getoond, maar de vrijgekomen plek is nog niet ingevuld. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, dus de tijdsdruk valt te overzien. Wanneer er 1 ouder is die zich kandidaat
stelt en verder niemand, dan wordt deze ouder lid van de MR. Wanneer er meerdere ouders zich kandidaat
stellen, dan zal er een verkiezing georganiseerd moeten worden. Ruim voor de volgende vergadering in
november zal ik in de Info deze vergadering aankondigen en, indien nodig, nogmaals mijn oproep herhalen of
verkiezingen aankondigen.
Heeft u interesse, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06-22404577 of via email
robertwwinkel@outlook.com. Vriendelijke groet, Robert Winkel (vader van Lotte, groep 6) voorzitter MR
Betaling Schoolreis.
Het schoolreisje naar de Efteling was een succes! Het schoolreisje wordt betaald door de ouders- zij ontvangen
hiervoor apart een brief, of hebben hiervoor een machtiging tot incasso afgegeven. Dit heeft ook in de info
gestaan- er zou geïnd worden. Blijkbaar is dit een aantal ouders ontgaan; de incasso is weer ingetrokken. Dit
betekent extra veel werk voor de penningmeester en we hebben nu een gat in de begroting. We willen u dringend
vragen de € 25 te betalen, dit staat los van de vrijwillige ouderbijdrage; die wordt op een andere moment geïnd. Is
het om wat voor reden moeilijk voor u dit geld te betalen, dan vragen wij u even contact op te nemen met juf Ellen
of de penningmeester van de AC. We kijken samen welke regeling getroffen kan worden.
Innen ouderbijdrage.
Zoals al eerder aangekondigd stappen wij vanaf oktober over op een andere wijze van innen van gelden.
Voortaan krijgt u een betaalverzoek via de app Parro, u kunt dan via IDEAL betalen. Natuurlijk wordt u
geïnformeerd wanneer dit ongeveer gaat gebeuren en waarvoor dit zal zijn.de machtigingen tot incasso worden
allemaal ingetrokken bij de bank. Er wordt dus geen geld meer afgeschreven, maar u krijgt een betalingsverzoek
via Parro.
Studiedagen.
Op donderdagmiddag 3 oktober was er een PROCEON brede studiebijeenkomst waarbij ook, naast elkaar
ontmoeten en een lezing van meester Mark, alle leerkrachten terecht in het zonnetje werden gezet voor de dag
van de leerkracht- deze middag met lezing, boek en eten was een cadeautje voor de dag van de leraar!
Maandag 7 oktober is er een studiedag op school zelf- we gaan aan de slag met onderzoekend en ontdekkend
leren, werken vanuit doelenkaarten-en de doelenkast (opdrachten die je maakt als je klaar bent) een rijke
leeromgeving en betekenisvol spelen op het plein. Deze zaken staan het hele jaar centraal en zullen ook op een
volgende studiedag verder worden uitgediept.
Herfstvakantie.
Per abuis heeft niet op de jaarkalender gestaan dat de kinderen bij de start van de herfstvakantie al uit zijn om
12.30 uur- onze fout, waarvoor excuses. We hebben inmiddels ook laten weten aan de BSO dat de kinderen
eerder uit zijn op die dag.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Tot de herfstvakantie: Sit &kiss op dinsdag!
Maandag 7 oktober:
Studiedag, de leerlingen zijn vrij.
Vrijdag 11 oktober:
Afsluiting Kinderboekenweek (geen boekenmarkt dus!)
Dinsdag 15 oktober:
Excursie groepen 1,2 en 3 : Natuurmonumenten
Vrijdag 18 oktober:
De Info verschijnt weer.
Ruimmoment met ouders.
Start herfstvakantie om 12.30 uur.
Maandag 28 oktober:
De school begint weer!
Dinsdag 29 oktober
Talentenfabriek ronde 2
Donderdag 31 oktober
Sit&Kiss op donderdag tot kerstvakantie.

We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn

