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Beste ouders,

6 december 2019.

Hierbij ontvangt u van ons de tweewekelijkse Info van dit schooljaar. De een na laatste voor dit kalenderjaar
alweer! Er is veel te vertellen, dus wensen wij u veel leesplezier!
Trefwoord.
In de maand die begint met Sinterklaas en eindigt met Kerstmis ligt het thema “geloven”. Maar is het nog wel van
deze tijd om te geloven. Geloof en godsdienst hebben het moeilijk in deze wereld. En toch vieren mensen
wereldwijd ieder jaar Kerstmis. Een feest van hopen, verlangen, dromen en geloven. In het 2000 jaar oude
Bijbelse geboorteverhaal vraag een engel om geloof. De eerste keer aan Zacharias en Elisabet om te geloven dat
ze op hoge leeftijd nog een zoon zullen krijgen. De tweede keer vraagt de engel Maria om te geloven dat zij de
moeder van Gods zoon zal worden. En dat dit kind het begin betekent van een wereld van rechtvaardigheid en
vrede. En de derde keer vraagt een engel aan eenvoudige herders om te geloven in de vrede die God toewenst
aan iedereen die hij liefheeft.
Vanuit het team.
De vacature voor groep 8 is inmiddels ook rond; juf Ilsabe zal van maandag t/m donderdagmorgen lesgeven en
juf Jolanda Grijpma is er op donderdag en vrijdag. Juf Jolanda zal ook een deel overnemen van het
ondersteunen in enkele groepen, werk dat juf Ilsabe eerst deed. Zij heeft veel ervaring als leerkracht in alle
groepen. Op deze manier kan zij zich goed inwerken in onze wijze van onderwijs. Juf Jolanda komt full time
werken. We zijn heel blij met haar komst en wensen haar heel veel werkplezier op onze school toe!
De vacature in groep 1/.2 is bijna rond: in de volgende info hopen we u kunnen vertellen hoe deze wordt ingevuld.
Terugblik bezoek van sinterklaas.
Wat was het gisteren een feest! Wat was het spannend of de sint wel zou komen, maar gelukkig kwam alles op
zijn pootjes terecht en heeft hij onze school gevonden. Na zijn bezoek zijn er in alle groepen leuke spelletjes
gedaan en is de dag goed afgesloten. Vandaag mochten de kinderen iets langer uitslapen en begonnen we om
9.30 uur met de les. Iets dat goed bevallen is!
Kerstfeest.
We schreven het al in de vorige info- dit jaar vieren we donderdagmorgen 19 december kerst in de kerk met de
hele school.na de lunchpauze hebben we “Avonturijn sings Christmas Carols”. Dit doen we met de hele school in
de open leerruimte. Ook ouders zijn daarbij van harte welkom. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Daarna
hebben we, na schooltijd, met elkaar, nog een hapje en drankje in de binnenstraat. Het kerstdiner willen we weer
een ander jaar organiseren. Zo zorgen we ervoor dat het afwisselend blijft. Volgende week ontvangt u een brief
met meer uitleg en de uitnodiging.
Het goede doel.
In de maand december hebben we altijd een goed doel dat wij als school willen ondersteunen. We vinden het
belangrijk dat ook de kinderen zich realiseren dat het niet voor iedereen een maand van gezelligheid en feesten
is. Vorig jaar hebben we bijv. de voedselbank als goed doel gehad. Dit jaar willen we iets doen voor de eenzame
ouderen die alleen zitten met de feestdagen- we hebben ons aangesloten bij de actie van het Nationaal
ouderenfonds en Post nl. met elkaar maken we in de klassen mooie kaarten die we via het ouderenfonds
versturen aan eenzame mensen. In de bijlage bij deze info staat beschreven hoe we dat doen. We vragen u om
uw kind 2 post of kerstzegels mee te geven op maandag 9 december! Volgende week maken we de kaarten en
we zorgen dat deze ruim op tijd bij het Ouderenfonds zijn. Een mooi doel waarmee we een groot aantal mensen
blij kunnen maken.
Gezocht……..
We zoeken ouders of opa’s/ oma’s die het leuk vinden om ons schoolplein helpen te onderhouden-, we bedoelen
de vakken waar planten groeien, of waar gras ligt. Het is een kwestie van bijhouden, niet van aanleggen. We
horen het graag als u dat leuk vindt om te doen……..
Om alvast te noteren in uw agenda:
Tot de kerstvakantie: Sit &kiss op donderdag!
Donderdag 19 december:
Kerstviering (morgen)
Avonturijn sings Christmas Carols (middag) met de ouders.
Vrijdag 20 december:
De Info verschijnt weer
Start kerstvakantie t/m 5 januari
Maandag 6 januari
De school begint weer
Sit & Kiss tot de voorjaarsvakantie op maandag!
We wensen u een fijn weekend
Team van Avonturijn

