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De vakantie lijkt al weer ver achter ons te liggen; de rapporten zijn mee naar huis en overal zijn de
voortgangsgesprekken in volle gang! In alle groepen wordt hard gewerkt. We houden ons aan de
richtlijnen t.a.v. het Corona virus ( de GGD heeft ons geadviseerd en we doen het goed) en we bereiden
ons ook al voor op de ouderbijeenkomst en het nieuwe schooljaar. Kortom, er is veel te vertellen aan u.
We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord
Het nieuwe thema waar we na de vakantie mee zijn begonnen heet “Ontbreken”. Iedereen is wel eens
iets kwijt, maar dat wil niet zeggen dat je het ook echt mist. Het is pas echt erg als er iets wezenlijks
ontbreekt of als iets niet meer compleet is. Je bent je er dan van bewust dat het ontbreekt en dat voel
je.
Een kwijtgeraakt potlood kun je vervangen, maar dat kan niet als het gaat om een mens of een dier. Dat
gemis voel je.
Gemis wordt ook gevoeld in de drie Bijbelverhalen die in dit thema aan bod komen. Drie gelijkenissen
die Jezus zijn toehoorders vertelt om hen aan het denken te zetten.
Vanuit het team.
Juf Ilsabe is getrouwd en terug van haar huwelijksreis. Maandag 9 maart viert het kersverse echtpaar
hun huwelijk in groep 8 ( en misschien een beetje in de rest van de school).
Ouderbijeenkomst
Het is bijna zover; op dinsdag 17 maart is de ouderbijeenkomst. Vanaf volgende week ontvangt u de
uitnodigingen (uitleg en de uitnodiging door uw kind). We willen u vragen het briefje snel in te leverenwe weten dan op hoeveel mensen we kunnen rekenen en voor hoeveel kinderen we opvang moeten
verzorgen. Ook kunt u vanaf volgende week papieren met gerechtjes meenemen, deze hangen bij de
klassen, We weten dan zeker dat er voldoende eten is. Zoals al eerder verteld, gaat het deze maal over
het onderzoekend en ontdekkend leren en ervaart u zelf hoe dat is. We hopen op veel bezoekers!
Sociale veiligheidsmonitor
Iedere school is verplicht de beleefde veiligheid op school te meten. Daarvoor zijn een paar (erkende)
toetsen die men kan afnemen. Wij kiezen jaarlijks voor de Sociale Veiligheids Monitor. De kinderen van
de groepen 6,7 en 8 vullen deze in, net als de leerkrachten en andere werknemers. A.d.h.v. de uitslag
kunnen we zien wat goed gaat en wat eventueel nog meer aandacht verdient. De afgelopen jaren
hebben ook een aantal (blind gekozen) ouders meegedaan. We hebben ervoor gekozen dat dit jaar niet
te doen; vanuit PROCEON komt een stichting brede tevredenheidspeiling, ook daarin wordt naar het
welbevinden van uw kind en de door u beleefde veiligheid gevraagd. Deze uitkomst willen we
toevoegen aan de SVM die eerder is ingevuld. Dubbel invullen leek ons iet te veel van het goede.
Natuurlijk komen de bevindingen en eventuele aanpak en verbeterpunten terug in de info.
Cijfers Bibliotheek
Het zal u niet onbekend voorkomen; op Avonturijn staat lezen hoog in het vaandel en er wordt veel
aandacht aan besteed, vooral ook aan de promotie; lezen is gewoon heel erg leuk. En als lezen moeilijk
gaat, wordt ook het leren moeilijker- alles valt en staat met lezen. Om het lezen zo fijn mogelijk te
maken besteden we jaarlijks een flink bedrag aan het aanschaffen van nieuwe boeken. De bieb wordt
fantastisch opgezet en geleid door Elma Hoekstra en de biebouders. Ieder jaar heeft Elma ook cijfers
over het afgelopen jaar. We willen u haar rapportage niet onthouden:
De uitgangspunten:
- vanaf gr 3 krijgt ieder kind een eigen schoolbiebpasje.
- groepen 1-2 lenen vooral collecties over een onderwerp.
- afgelopen jaar is er voor 12 leerkrachten een presentatie gehouden over de soorten boeken. Ook
lieten we zien welke boeken leuk en geschikt zijn om in de lessen te gebruiken.
- groepen 1, 2 zijn in de schoolbibliotheek geweest en hebben een verhaal gehoord en er is uitleg
gegeven over de boeken. Ze stelden leuke en interessante vragen. Oa. hoe komen de boeken in de
bibliotheek?
- groepen 3 kwamen ook op bezoek. Ook zij kregen uitleg over de boeken. Voor ieder van hen was er
een schoolbiebpasje. Dat konden ze meteen gebruiken, want er lagen veel boeken klaar, waar ze uit
konden kiezen.

De cijfers over het kalenderjaar 2019:
Groepen
Geleend
groep 1/2
28
groep 3
990
groep 4
1003
groep 5
839
groep 6
674
groep 7
552
groep 8
283
verdiepingsgroep
76
totaal geleend
4445
* de cijfers zijn van januari- december 2019
* de boeken die de leerkrachten zelf geleend hebben, voor thema's of een voorleesboek, zijn bij de
betreffende groep geteld.
* de verdiepingsgroep is apart genoemd
* groepen 1-2 lenen voornamelijk collecties. Af en toe komt een 'losse" leerling lenen.
* de collectie bevat ca 2.000 boeken na sanering.
* de schoolbieb is 3 uur en 45 minuten per week geopend. 8.30 t/m ca. 9.15 uur
* gemiddeld is de schoolbieb 40 weken geopend.
* gemiddeld 111 boeken per week uitgeleend
Loden leidingen
Er was de afgelopen tijd commotie over loden leidingen die nog bij oude gebouwen zouden liggen. De
gemeente Hilversum heeft van alle monumentale(school)gebouwen- waaronder ook Avonturijn- de
leidingen laten controleren. Die bleken inmiddels allemaal vervangen en bevatten geen lood. Ook zijn er
watermonsters genomen om 150% zekerheid te hebben. De eerste monsters zijn helemaal loodvrij. De
tweede set monsters is afgenomen vanuit de gemeente vanwege de 150% veiligheid. We wachten op
de definitieve uitslag Fijn dat er nu bijna duidelijkheid is. Het water op Avonturijn (en het nieuw te
openen tappunt op het plein) lijkt dus helemaal veilig!
Nieuw schooljaar- aanmelden nieuwe leerlingen.
We gaven het hierboven al aan- al is het schooljaar nog volop bezig, we zijn al doende het nieuwe jaar
voor te bereiden. Om te weten hoeveel groepen we kunnen vormen is het belangrijk dat we een goed
overzicht hebben van de leerlingen die de komende jaren bij ons op school komen. De aanmeldingen
stromen op dit moment binnen; we weten nu al dat we zeer waarschijnlijk twee instroomgroepen
moeten gaan starten. Heeft u uw jongste kind(eren) nog niet aangemeld, dan willen we u vragen dit zo
spoedig mogelijk te doen. Is uw kind ingeschreven dan is het zeker van een plek omdat het een
toekomstige leerling is. We kunnen niet garanderen dat we niet moten overgaan tot het instellen van
wachtlijsten. Daarom: meld zo snel mogelijk aan, als u dat nog niet heeft gedaan. De formulieren kunt u
vragen bij de leerkracht.
NL DOET en de Avonturijn DOET mee!
Op 14 Maart zal de schooltuincommissie de moestuin onder handen nemen. Zij kunnen uw hulp hard
gebruiken! Bent u handig met een hamer en wat spijkers of vindt u het gewoon lekker om in de grond te
wroeten? Dan bent u en uw kind, maar ook opa, oma, tantes, ooms en de buren van harte welkom op
zaterdag 14 maart voor een paar uurtjes. Aanloop vanaf 10:00 uur – de kids kunnen lekker buiten
spelen, wat knutselen en voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Aanmelden kan bij Nicla de
Keijzer: 06-55428636. Voor meer info over NL DOET: www.nldoet.nl
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit & Kiss tot de meivakantie op de woensdag!
Zaterdag 14 maart: NL doet
Dinsdag 17 maart: Ouderbijeenkomst- start 16.30 uur- ontdekkend en onderzoekend leren
Donderdag 19 maart: Studiedag; de kinderen zijn vrij
Vrijdag 20 maart; de info verschijnt weer
Dinsdag 24 maart: MR
We wensen u een heel fijn weekend!
Het team van Avonturijn

