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Hierbij ontvangt u van ons de laatste Info van dit kalenderjaar. Wat een bizar jaar hebben we achter de rug. Wat moesten we
ons allemaal aanpassen aan andere omgangsvormen en richtlijnen. Wat is dat door iedereen supergoed opgepakt! Ook is er
toch veel ‘samen” gevierd, anders, maar toch samen. Want dat is toch het allerbelangrijkste; samen zijn! We hopen ook
volgende week anders, maar toch samen met elkaar kerstfeest te vieren en dit jaar af te sluiten. In deze info kunt u daarover
lezen. Veel leesplezier!
Trefwoord.
Het thema waar we mee bezig zijn heet “verlichten”. Kerstmis is een lichtfeest: kaarsjes, sterretjes, verlichte kerstbomen,
straten en etalages. Voor veel mensen is Kerstmis het feest geworden van samen binnen, warm, gezellig en licht, terwijl het
buiten onvriendelijk koud en donker is. Een betekenis die veel mensen aanspreekt, ongeacht hun levensbeschouwelijke
achtergrond. Maar Kerstmis is ook het geboortefeest van Jezus.
In dit thema ontdekken we hoe het Bijbelse kerstverhaal de persoon van Jezus in het licht zet als een belangrijke, positieve en
hoopvolle belofte in de geschiedenis. Door elkaars kwaliteiten en mooie kanten te benoemen, elkaar te waarderen voorkomen
we dat iemand vergeten wordt. Dat is ook Kerstmis.

Vanuit het team.
We hebben op 4 december afscheid genomen van juf Lot. Zij wordt vervangen tot de kerst door juf Jill en juf Tanneke.
Juf Laura zal na de kerstvakantie weer langzaam mogen opbouwen na haar longontsteking. Ze start in de maand januari op
halve kracht- we zorgen ervoor dat er verder vervanging is op haar dagen. Streven is dat ze medio februari weer helemaal
hersteld is.
Juf Suzanne heeft al een middag kennis gemaakt in groep 8. Zij start na de vakantie op maandag en dinsdag in groep 8, Juf
Jolanda is er dan donderdag en vrijdag. De woensdag werken de juffen om en om. Juf Jolanda vervangt op maandag Juf
Felicia en ondersteunt op dinsdag in groep 4.
Abusievelijk noemden we in een eerder bericht andere werkdagen- excuses hiervoor als dat verwarring gaf!

Goede doel- voedselbank
Traditioneel koppelen we altijd een actie aan kerst, waarbij we met de kinderen bespreken dat omzien naar de ander
belangrijk is. Dit jaar zamelen we in voor de voedselbank. In alle klassen staan kratten waarin de gevraagde spullen worden
verzameld. Er zit al flink wat in- superfijn, zo kunnen we ook de ander een fijn feest bezorgen. Donderdag hebben de kinderen
van Avonturijn (uit ieder klas 2 afgevaardigden) op het Stationsplein de grote kerst”/ wens” boom geopend door daar hun
wensen in op te hangen. Daarbij was de pers vertegenwoordigd; wellicht heeft u onze kanjers gezien. De boom is bedoeld
voor alle Hilversummers om hun wens in op te hangen. Vanuit de wens en deze boom is een actie gekoppeld voor de mensen
die het minder goed hebben dan wij- onze inzameling past daar mooi bij.
En natuurlijk maken alle kinderen een mooi kaartje dat naar een eenzame oudere wordt gestuurd.

Ouderpanel
Op donderdag 26 november hebben we voor het eerst een digitale bijeenkomst gehouden met het ouderpanel. Het was al
super om elkaar weer eens te spreken! De ouders die meepraten hebben kinderen in alle groepen van de school. Er werden
waardevolle zaken besproken- wat gaat goed in de communicatie en wat kan beter of wordt gemist? Men gaf aan het fijn te
vinden dat er foto’s en filmpjes worden verstuurd- zo maakt men toch een beetje mee wat er op school gebeurt. We hebben
dit gelijk opgepakt. Net als het wachten op het Zuivelpad. Heel fijn om zo te spreken met ouders die positief kritisch
meepraten- waardevol. In maart is er weer zo’n moment. Als het u leuk lijkt mee te doen, laat het ons weten!

Beslisboom
In de bijlage is een nieuwe beslisboom toegevoegd t.a.v. testen, thuishouden en weer naar school mogen. Deze is gemaakt
n.a.v. nieuwe richtlijnen. En het blijft gelden; bij twijfel altijd de GGD-informatielijn bellen.

Terugblik sint
Wat was het een supermooie dag, vrijdag 4 december; alle kinderen zaten rustig in de klas met het haardvuur op het scherm
tot ineens juf Ellen en juf Jill verschenen op het digibord. Alle kinderen op school en zij die thuis waren, konden zo
meegenieten van de aankomst van een stralende sint! Dat sint kwam was al superfijn, de manier waarop we zijn verjaardag
vierden; als jarige mocht hij nu alle klassen rond was prima! Kortom; het werd een heerlijke ochtend. We hebben u kunnen
laten meegenieten door een kort filmpje te sturen. De ouders van de AC hebben er een prachtige morgen van gemaakt- de
schatkamer van sint- waar de kinderen hun cadeautje mochten uitzoeken- was een plaatje en de school prachtig versierd.
Super bedankt voor alle hulp!

Kerstfeest
Vanaf afgelopen maandag stonden alle bomen in de klas en was de school prachtig versierd. We bereiden een mooi
kerstfeest voor, ook hier willen we u -waar het kan- erbij betrekken. Via de berichten in PARRO krijgt u meer informatie. De
ouders- die dit alles weer mede mogelijk maken- bedanken we hierbij alvast heel erg hartelijk. Superfijn dat jullie je zo
inzetten!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Donderdag 17 december:
de kinderen nemen een feestelijke lunch mee en mogen hun feestkleding aan.
Vrijdag 18 december:
in alle klassen luisteren we naar het kerstverhaal. De vakantie begint om 12.30 uur.
Maandag 4 januari:
de school begint weer om 8.30 uur
Donderdag 7 januari:
studiemiddag, de kinderen zijn om 12.30 uur uit.
Vrijdag 15,29 januari,12 februari: de info verschijnt weer
22 t/m 26 februari:
voorjaarsvakantie
Maandag 1 maart 8.30 uur:
de school begint weer.

We wensen u allemaal hele mooie kerstdagen en een mooi, stralend en vooral gezond 2021 toe!
Team Avonturijn.

