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Beste ouders,

Hilversum, 12 februari 2021.

Hierbij ontvangt u van ons weer de info. De school is gestart; wat een blije koppies kwamen er naar
binnen! En wat heerlijk dat het weer bruist in het gebouw. We zoeken met elkaar nog de weg in het
zoveel mogelijk “normaal” een lesdag vormgeven, ondanks alle maatregelen. Het is mooi om te zien
hoe goed en makkelijk iedereen zich aanpast! In deze info vertellen we u over het reilen en zeilen.
Veel leesplezier!
Trefwoord.
Na de vakantie gaan we weer werken uit Trefwoord. Op dit moment wachten we op de nieuwe
boekjes: die verschijnen komende week.
Vanuit het team.
Juf Suzanne is in groep 8 nu echt “live” gestart.
De zieke collega’s werken nog niet, maar worden allemaal structureel vervangen door bekende
leerkrachten. Gelukkig gaat het met de zieken weer wat beter:
Juf Laura mag weer uren gaan opbouwen en is wekelijks een beperkt aantal uren op school. Ook juf
Samantha pakt vanaf huis weer korte en kleine taakjes op.
Juf Jolanda houdt nog even rust. Bekeken wordt op zij na de voorjaarsvakantie weer iets kan
oppakken.
COVID-maatregelen.
Het is weer even wennen, met alle nieuwe maatregelen. Over het algemeen gaat alles heel goed en
soepel:
 Er worden heel vaak veel handen gewassen dagelijks.
 Kinderen werken in vaste groepjes vanaf groep 4, de z.g., “bubbels”.
 De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen een mondkapje op in de gangen en open ruimten.
Op hun plaats zetten ze dit af- het is een advies, we verplichten het niet.
 De ramen staan open, maar zodanig dat het niet te koud wordt in de lokalen, maar er wel
geventileerd wordt. Gaan we naar buiten, dan gaan deur en ramen tegen elkaar open. Dan is
alles weer even fris- dan is een vest of dikke trui handig. De temperatuur houden we goed in
de gaten.
 De gemeente Hilversum heeft aangegeven dat er voorlopig geen gebruik gemaakt mag
worden van externe gymzalen, dus we kunnen nog niet naar de zaal in de OPMAAT. Dat
betekent dat meester Ruben op donderdag- indien mogelijk- buiten les geeft.
 Op maandag geeft de leerkracht buiten n spelles, of wordt er extra buiten gespeeld als dat
kan.
 Het gespreid naar binnen en naar buiten gaan, gaat erg goed. Fijn dat er maar 1 ouder
meekomt- ook dat scheelt weer in t gevaar te dicht bij elkaar te staan.
 We willen u vragen om uw kind niet te vroeg te laten komen, de deur is echt pas 8.15 uur
open. Komt u zelf ook niet te vroeg ophalen? Dank!
 Het staat ongastvrij, maar het schoolplein houden we (behalve de kleutergroepen) echt voor
de kinderen, ouders vragen wij om via de binnenstraat vanaf de Larenseweg naar school te
komen en niet via het plein.
 Soms weten wij dingen ook niet, of staan dingen onduidelijk in de protocollen en richtlijnenook als u zelf twijfel heeft; bel de GGD of RIVM-informatielijn, bijv. bij twijfel over een test
afnemen of naar school kunnen.

Communicatie.
Afgelopen week werd laat gecommuniceerd dat de school vanwege het afgegeven weeralarm dicht
bleef. Dat was een domper voor iedereen. Het riep vragen, soms boosheid en soms de behoefte op er
iets over te zeggen. Dat is heel begrijpelijk. We willen u vragen om uw vragen en opmerkingen neer te
leggen waar het hoort, bij ons; dan kunnen we er wat mee en we kunnen eventueel uitleggen wat
vragen op heeft geroepen. Als iets via de app gaat, of op het schoolplein blijft kan de school er niets
mee doen. En dat is jammer. Transparant communiceren is een belangrijke bouwsteen. Daarom
vragen we u met klem om echt de dingen neer te leggen waar ze horen; als het bij ons hoort, laat het
weten; we kunnen er dan iets mee doen.
Fijn dat een aantal ouders dit ook deed. Aan de hand van hun vragen en input konden we e.e.a.
verduidelijken in een nieuwe brief aan iedereen. En ook fijn dat er ook veel begrip was voor het
genomen besluit en waardering voor de communicatie. Feedback en verbeterpunten blijven altijd
welkom!

Studiedagen.
De allang gecommuniceerde studiedag van 11 februari hebben wij laten vervallen, dat gaven we ook
aan in de vorige info. We hebben ervoor gekozen om dit om te zetten naar 2 studiemiddagen; de
kinderen zijn dan om 12.30 uur uit. Omdat wij normaliter tussen 12.15-13.00 / 13.15 uur pauzeren en
lunchen, missen de kinderen 1- 1,15 uur les.
De ouders kunnen dan 2 maal tot 12.30 uur ongestuurd thuiswerken en de leerkrachten kunnen in die
middagen werken aan de rapporten en het in kaart brengen van de vorderingen van de kinderen en
waar extra aan moet worden gewerkt. De ouders met een cruciaal beroep kunnen na 12.30 uur een
beroep doen op de noodopvang die BINK biedt. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de BSO.
Rapporten.
De rapporten gaan de vrijdag voor de vakantie mee, op 19 februari. Door alle omstandigheden zijn ze
iets aangepast. De kleuters ontvangen hun reguliere rapport, dat geldt ook voor n deel voor de
kinderen van groep 3.
De kinderen vanaf groep 4 krijgen een gecombineerd rapport- vanuit de afgenomen methode –en
andere toetsen is er een blad toegevoegd met de scores. Daarnaast worden er bladen toegevoegd die
de tijd van het online onderwijs in kaart brengen; de leerkracht vult hiervoor in, het kind vult in en u als
ouder heeft een blad ontvangen om in te vullen, dat wordt bij het rapport gevoegd. Zo is er een zo’n
compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht.
Na de vakantie zijn er online voortgangs gesprekken; uw kind is ook daarbij aanwezig.
De gesprekken zijn facultatief- u kunt aangeven een gesprek te willen, of de leerkracht nodigt u uit.
Plein.
In de vorige info vroegen wij om hulp t.a.v. het weghalen van tegels, afgraven en dergelijke om zo de
kosten te drukken voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. Via de tuinwerkgroep heeft zich een
aantal ouders gemeld die dit willen doen- superfijn! Ontzettend bedankt!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Dinsdag 16 februari: Studiemiddag team, de kinderen zijn uit om 12.30 uur
Woensdag 17 februari: Laatste dag om het ouderblad in e leveren voor het rapport.
Vrijdag 19 februari:
Rapport mee
Start voorjaarsvakantie om 12.30 uur
Maandag 1 maart:
De school begint weer- deur open om 8.15 uur
Weken 1 t/m 12 maart; Voortgangsgesprekken- digitaal
Vrijdag 5 maart:
De info verschijnt weer

We wensen u een heel fijn weekend! Team Avonturijn.

