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Beste ouders,

7 februari 2020

Hierbij ontvangt u de info van ons; een week later dan aangekondigd. Dit vanwege de staking. We
blikken hier nog even op terug in deze info. Daarnaast is er weer het nodige nieuws. We wensen u
veel leesplezier!
Trefwoord
Het thema waar we vorige week mee begonnen zijn is “Zorgen”. Schone kleren, verantwoord eten,
een uitdagende leeromgeving, liefde en aandacht dagelijks ervaren de meeste kinderen aan den lijve
wat zorgen inhoudt. Zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben zoals kinderen,
zieken en ouderen, zit ingebakken in onze cultuur en is zelfs verankerd in de Rechten van de Mens.
We laten mensen niet aan hun lot over. Mensen nemen dan ook vaker hun verantwoordelijkheid in de
vorm van bijvoorbeeld mantelzorg en burenhulp. Zorg voor de medemens kent geen grenzen.
Naastenliefde vraagt om zelf een naaste te worden voor ieder die steun nodig heeft. Echte zorg gaat
uit van de ander. Zorgen voor is nog niet zo eenvoudig blijkt ook uit de Bijbelverhalen.
Vanuit het team.
Vanaf 3 februari is juf Linda Eerenberg in groep 2 / 3 B op maandag en dinsdag in 3 A op woensdag
gestart. We wensen je veel plezier op onze school! Welkom!
Juf Floor is op 28 januari bevallen van een prachtige dochter: Dieuwertje. Moeder en kind maken het
uitstekend. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal!
In de vakantie gaat juf Ilsabe trouwen. We wensen haar een prachtige dag toe en een schitterende
toekomst met haar man Arjen! Zij viert haar trouwen ook nog op school met haar groep……groep 8
boft; een klassenbaby en een bruiloft!
Omdat er in een aantal groepen wat is veranderd, voegen we op verzoek van een aantal ouders de
nieuwe groepsverdeling bij- deze is geldig vanaf januari 2020.
Terugblik staking.
30 en 31 januari is er gestaakt door meer dan 4000 scholen. het is met name bedoeld als signaal naar
de politiek dat het onderwijs onder water staat en dat er structurele oplossingen nodig zijn. Voor u als
ouders is het vervelend dat uw kinderen 2 dagen thuis zijn, maar als we niets doen kan dat de realiteit
worden; geen juf of meester- dan kinderen naar huis sturen. verdelen we, dan is dat echt opvangen en
is er geen kwaliteit van onderwijs, simpelweg omdat er te weinig mensen zijn om de kinderen dan het
onderwijs te bieden wat nodig is. Op de donderdag van de staking hebben wij als team de knelpunten
in kaart gebracht en mogelijke oplossingen bedacht. Op vrijdag was er op onze school een dag
waarbij vertegenwoordigers van elke PROCEON school deze knelpunten en oplossingen met elkaar in
kaart brachten. Daarbij is gekeken naar; wat kan er nu al gedaan, wat kan het bestuur doen, wat moet
naar Den Haag. Concreet wordt er nu centraal bekeken en besloten wat er weg kan van alle
administratieve rompslomp, of het mogelijk is meer vakdocenten in te schakelen en wat nodig is om
mensen gemotiveerd te houden (carrière perspectief). Daarnaast wordt er een plan ontwikkeld voor de
langere termijn; hoe zorgen we dat er genoeg leerkrachten zijn; hoe te werven, binden en behouden?
Rapporten en voortgangsgesprekken.
De maandag na de vakantie, 24 februari, krijgen de kinderen hun rapporten mee. Daarna is er n.a.v.
dit rapport een voortgangsgesprek voor alle ouders en hun kind (vanaf groep 5). De leerkrachten
geven de data aan u door, u kunt zelf inschrijven voor dit gesprek.
Ouderbijeenkomst
Luizen.
We hebben u er al eerder over bericht; in heel Nederland is, mede door de zachte winter, een luizen
explosie. Zo ook op onze school. In een aantal groepen lijkt deze nu onder controle, in een aantal
andere groepen nog niet. We willen u vragen om uw kind regelmatig te controleren op luizen. In alle
groepen- zeker die waar de luis heerst wordt extra gecontroleerd. De meisjes vragen wij hun haren in
een staart of vlecht te dragen als er luis heerst in een groep. We hopen dat we het kriebelbeestje zo
kunnen terugdringen!

Nieuwe tafel.
Wellicht heeft u het gezien; bij de ingang van de school staat een prachtige tafel. Deze is gemaakt door dhr
Lankreijer, vader van roos. Heel veel dank1 onderin de tafel zitten bakken; daarin zijn de gevonden
voorwerpen opgeruimd. Bent u iets kwijt, kijk daar dan even in! Ook zaken die gevonden worden graag hierin
deponeren.
Hangjeugd en vandalisme.
Helaas heeft de hangjeugd ons schoolplein weer ontdekt. Hadden we ruim € 4000 schade aan het
plein na de kerstvakantie, afgelopen week zijn er ‘s avonds rond 22 uur 2 fietsen in elkaar getrapt.
Daarom de oproep om echt niets achter te laten na schooltijd in het fietsenhok, of op het plein.
Schade is dan helaas voor eigen risico en het is fijner dit te voorkomen! De politie is op de hoogte en
houdt een extra oogje in het zeil. Moet een fiets om een belangrijke reden echt op school blijven,
overleg dan even of dit in het afgesloten fietsenhok kan. Dan weten we zeker dat er geen ongewenste
gasten mee aan de haal kunnen gaan.

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit & kiss op maandag tot de voorjaarsvakantie
Vrijdag 14 februari:
Studiedag- de kinderen zijn deze dag vrij
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari:
Voorjaarsvakantie
Sit & Kiss tot de meivakantie op woensdag
Maandag 24 januari:
De school begint weer, rapporten mee
Vanaf 24 februari:
Voortgangsgesprekken
Maandag 2 maart:
Concert groepen 5 t/m 8
Vrijdag 6 maart:
De info verschijnt weer
Houd de datum vrij: dinsdag 17 maart; Ouderbijeenkomst
We wensen u een heel fijn weekend!
Team Avonturijn

