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Beste ouders,

5 juni 2020

Hierbij ontvangt u van ons weer de wekelijkse infobrief. De laatste brief in deze huidige situatie met
halve klassen. Vanaf volgende week starten we weer helemaal. In deze infobrief leest u daar meer
over. Verder hebben we vanaf maandag nog 4 weken voordat de vakantie begint; er is dus veel te
regelen en te vertellen:
Vanuit het team.
Juf Jamie is op 17 mei bevallen van een dochtertje: Sara. Sara kwam een tijdje vroeger dan verwacht
en zal nog een poosje in het ziekenhuis moeten verblijven. Ze doet het zo goed dat nu het blijde
nieuws gedeeld mag worden. We wensen juf Jamie en haar man ,samen met hun dochter, een hele
mooie toekomst als gezin!
Zolang juf Jamie met verlof is wordt zij -vanaf augustus-vervangen op woensdag, donderdag en
vrijdag door juf Lot Beukers. We heten Lot van harte welkom en wensen haar een mooie tijd toe op
onze school!
Juf Disney heeft besloten onze school te verlaten. Zij is in april verhuisd en de reistijd is dusdanig lang
dat zij gaat werken op een school dichter bij huis. We vinden het echt jammer dat ze gaat, maar
begrijpen het ook; 10 minuten rijden of 1,5 uur is nogal een verschil! Dank je wel Disney voor al je
inzet en betrokkenheid- we wensen je alle goeds op je nieuwe school.
Wij zijn nu druk doende met sollicitanten en gesprekken; er is goede hoop dat we prima kandidaten
vinden voor invulling van de vacature door het vertrek van Disney. We houden u op de hoogte!
Maandag 15 juni wordt groepsverdeling PROCEON breed op alle scholenbekend gemaakt. We hopen
dat alles dan is ingevuld.
De school gaat voor alle kinderen open
Maandag is het dag zover; alle kinderen gaan weer hele dagen naar school. In de bijlage zijn de
nieuwe richtlijnen bijgevoegd. We willen u vragen deze echt goed te lezen! Een aantal zaken zijn
hetzelfde gebleven ( ingangen, vakken om te wachten en geen ouders in de school),maar andere
richtlijnen zijn nieuw of aangescherpt (1 kind ziek, dan alle broertjes en zusjes naar huis bijv.) De
leerkrachten houden zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht. Zij wachten hun klas dan ook op als de bel
gaat zoals we al gewend zijn- de kinderen gaan met tussenpozen per groep naar binnen. Wilt u de
leerkracht spreken, doe dit dan niet op dit moment, maar maak even een afspraak per mail of telefoon.
Laptop en tablet
Een aantal kinderen hebben een laptop of tablet van school kunnen lenen. We willen vragen deze
maandag gelijk weer mee te nemen en in te laten leveren; zo is er voldoende materiaal om op school
mee te werken. Vergeet u de oplaadsnoeren en muis niet mee te geven? Dank!
Lunch en tussendoortje
Omdat de leerkrachten 1,5 meter afstand in acht houden, willen we u vragen uw kind zoveel mogelijk
klaargemaakt en gepeld fruit mee te geven en makkelijke te openen bekers of plakjes drinken. De
leerkracht kan nu moeilijk helpen hiermee. Dank voor uw begrip en hulp!
Gymles
De kinderen krijgen op donderdag weer gym van meester Ruben; dit doen we niet in de zaal, maar
buiten op het voetbalplein.
Rapport mee
We schreven het al eerder; de kinderen krijgen wel een rapport, maar een ander soort rapportage dan
het reguliere rapport. Aan deze rapportage werken kinderen ,leerkracht en ouders mee. U heeft
immers ook gezien hoe uw kind werkt en leert? U als ouder krijgt binnenkort een rapportagepapier dat
we u vragen in te vullen en terug te laten bezorgen op school. We voegen de 3 rapportages samen tot
1 rapport. Dit rapport komt 19 juni mee met uw kind. Daarna zijn er de eindgesprekken; die voeren we
per voorkeur digitaal, of anders buiten op het schoolplein. U kunt u daarvoor t.z.t. weer inschrijven via
PARRO. De kinderen vanaf groep 3 zijn er bij; zij hebben immers ook meegeschreven aan het
rapport? Daarom voeren we de gesprekken in de middag na schooltijd.

Wenmoment
Op 18 juni is het wenmoment. Hier maken alle kinderen kennis met hun nieuwe klasgenootjes en hun
nieuwe leerkracht. We laten dit moment wel doorgaan, maar kiezen een andere vorm- de leerkracht
komt naar de klas toe. Zo hebben we geen verplaatsing van hele groepen kinderen naar andere
lokalen. Nieuwe leerlingen worden door de leerkracht uitgenodigd dit moment mee te maken. Voor de
jongste wenners geldt dat we zorgvuldig bekijken of het wennen gebeurt op dit moment of dat we daar
een ander tijdstip voor kiezen.
Beëindigen groepsapps
We hebben er al eerder over geschreven. Omdat er nu via PARRO door de leerkracht aan u gevraagd
wordt om hulp, is de groepsapp daardoor overbodig geworden. Omdat de app destijds is aangemaakt
en nu beheerd wordt door de klassenouders, nadat de ouders aan de school toestemming hadden
gegeven hun mobiele telefoonnummer te mogen doorgeven en gebruiken- valt de app onder de
verantwoordelijkheid van de school. Omdat we deze nu niet meer gebruiken, wordt de app opgeheven
in de laatste week voor de vakantie.
Oproep
Het schoolplein is prachtig hersteld na alle aangerichte schade door vandalisme in de kerstvakantie,.
Ook is de afwatering helemaal opnieuw aangelegd en liggen de tegels weer recht. De plantjes
verzorgen we goed, ze hebben veel water nodig om extra goed te wortelen en te groeien.
Maar in de vakantie zijn we 6 weken dicht. We zijn nu aan het regelen dat de planten ook in de
vakantietijd water krijgen- zeker als het weer warm gaat worden. Zijn er wellicht ouders die 1 a 2
weken willen bijspringen hiermee? Ons plan is een rooster te maken wie in welke week de planten
water geeft- sleutel geven we dan door aan elkaar voor het hek en de schuur waar de tuinslang ligt.
Wilt u ons helpen? Neem even contact op met juf Ellen; e.vandorssen@proceon.nl. Dan helpen we
met elkaar de plantjes de zomer door!
Data op een rijtje:
Woensdag 15 juni: de groepsindeling wordt bekend
Dinsdag 16 juni; studiedag- alle kinderen zijn vrij
Donderdag 18 juni 9-10 uur: wenmoment
Vrijdag 19 juni: rapport mee
Vanaf maandag 22 juni: eindgesprekken
Dinsdag 30 juni: musical groep 8
Vrijdag 3 juli ; de vakantie begint; de kinderen zijn om 12.30 uit.
Maandag 16 augustus 8.30 uur: De school begint weer!

Bijlage: Richtlijnen vanaf 8 juni voor ouders bij opening school.
We wensen u een heel fijn weekend!
Team Avonturijn.

