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Beste ouders,

Hilversum, 9 oktober 2020

Hierbij ontvangt u de info weer van ons. De laatste voor de herfstvakantie, die vandaag begint. Wat is het allemaal snel gegaan.
Wat is er hard gewerkt en veel geleerd! De vakantie is meer dan verdiend om even te ontspannen en op adem te komen. Voor
iedereen, doordat alles net anders moest, vroeg dat veel van ieders aanpassingsvermogen en energie. Toch kijken we terug op
een mooie periode. In deze info vooral (korte) berichten van organisatorische aard. Veel leesplezier!
Trefwoord.
De afgelopen weken zijn we begonnen met het thema ‘Onderzoeken’. Grote mensen doen wetenschappelijk onderzoek om te
weten waarom de wereld is zoals die is. Kleine kinderen halen speelgoed uit elkaar om te zien hoe het in elkaar zit. Onderzoeken
zit in ons DNA. Het begint met een nieuwsgierige houding in positieve zin. We willen weten hoe het zit. Die onderzoekende houding
kan heel nuttig en noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan een dokter die een diagnose moet stellen. In het Bijbelboek Numeri stuurt
Mozes 12 mannen op onderzoek uit. Is Kanaän werkelijk het Beloofde Land? Zijn ze er veilig? Heeft het volk er een toekomst? Het
onderzoek blijkt een avontuurlijke onderneming.
Vanuit het team.
Het team werd op maandag, de dag van de leraar, verrast met een mooi presentje en waarderende woorden vanuit de AC namens
alle ouders. Het team was erg blij met de mooie woorden en het cadeautje. Hartelijk dank hiervoor!
Juf Floor gaat ons onverwacht verlaten. Door een combinatie van omstandigheden is dit besluit tot stand gekomen. Zij zet haar
werkzaamheden binnen onze Stichting elders voort. We willen Floor ook vanaf deze plaats heel erg bedanken voor haar inzet en
bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Heel veel dank en veel succes op de andere school!
De ouders en kinderen van groep 8 hebben het nieuws afgelopen maandag gehoord en hebben vandaag afscheid van juf Floor
genomen.
Voor groep 8 betekent dit dat juf Jolanda groep 8 fulltime onder haar hoede neemt. Op de donderdag is juf Margreet van der Linden
(uit de invalpoule en bekend bij de kinderen) er om te ondersteunen tot de kerstvakantie.
We hopen de vacature in groep 8 in januari ingevuld te hebben, lukt dat niet op de geplande termijn, dan blijft juf Jolanda zo lang
als nodig fulltime in groep 8.
Leerlingentelling.
Op 1 oktober wordt er bij alle basisscholen vanuit DUO een telling gedaan van het werkelijke aantal leerlingen. Op basis van dit
aantal krijgt de school budget voor het nieuwe kalenderjaar. Op 1 oktober zaten er 246 kinderen op Avonturijn. Een flinke groei
t.o.v. vorig jaar en de jaren daarvoor. De groei zit met name in de onderbouw bij de vierjarigen. Doordat we goed in beeld hebben
wie we dit jaar nog kunnen verwachten, is daar op geanticipeerd door te starten met 3 kleine groepen 1/2 die langzaam gevuld
worden dit jaar. Zoals het er op dit moment naar uitziet, eindigen we het schooljaar met 280 kinderen.
CITO-ronde.
De afgelopen weken zijn Cito-toetsen afgenomen. Deze zijn doorgeschoven van mei naar eind september/ begin oktober. De
toetsen worden voornamelijk gebruikt om goed in kaart te krijgen wat er wordt beheerst en wat moet worden opgepakt; klassikaal of
in een groepje of individueel. Van het ministerie komen nog richtlijnen hoe de toetsen verder geïnterpreteerd moeten worden.
Doordat ze op een ander moment in het schooljaar afgenomen worden is vergelijken lastig met andere gegevens.
Vacature Raad van Toezicht.
Enkele weken geleden heeft u de vacature al ontvangen waarin een lid van de Raad van Toezicht werd gezocht. Omdat men de
vacature nog niet in heeft kunnen vullen, is de advertentietekst opnieuw in de bijlage toegevoegd.
Ouderpanel.
Wat fijn dat een aantal ouders zich al heeft aangemeld voor het ouderpanel. Dank hiervoor! We zouden het panel echter graag iets
groter zien. Daarom vragen we opnieuw of ouders zich willen aanmelden om me te praten in dit panel. Het zal 4-6 wekelijks zijn en
we streven naar max. 1,5 uur (digitaal) bij elkaar komen. We hopen op veel input vanuit deze groep ouders- zodat we goed in kaart
hebben waar behoefte aan is.
Ontruiming.
De eerste ontruiming heeft afgelopen week plaatsgevonden. Alle kinderen wisten wat hen te doen stond. In minder dan 3 minuten
was iedereen buiten. Super! Er volgen dit jaar nog 2 ontruimingen: 1 aangekondigde en 1 onaangekondigd.
Leesbingo.
Vandaag gaat er weer een blad met een leesbingo mee met de kinderen. Uiteraard staat het leesplezier voorop. Daarnaast willen
wij benadrukken hoe belangrijk het is om lekker te blijven lezen voor de woordenschatontwikkeling van de kinderen en het
bijhouden van het technisch lezen! Heel veel leesplezier!
Studiedag.
De maandag na de vakantie is er een studiedag, het team buigt zich een dagdeel over ontdekkend/ onderzoekend leren, begeleid
door het Kleine Avontuur (what’ s in a name?). Het andere dagdeel is gewijd aan het verder analyseren van de Cito-toetsen en het
maken van plannen van aanpak o.l.v. juf Tilly.
Om alvast te noteren in uw agenda:
12 t/m 16 oktober:
herfstvakantie
Maandag 19 oktober: studiedag; de kinderen zijn deze dag vrij.
Dinsdag 20 oktober: de school begint weer
Vrijdag 30 oktober:
de info verschijnt weer.
Bijlage: vacature voor lid van raad van Toezicht.
Een hele fijne en ontspannen vakantie gewenst! Tot dinsdag 20 oktober! Team Avonturijn.

