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Beste ouders,

12 juni 2020.

Hierbij ontvangt u weer de wekelijkse infobrief. We zijn afgelopen week na bijna drie maanden weer gestart met alle
kinderen op school. Superfijn om elkaar allemaal weer te zien, al was het ook weer even wennen! We gaan de laatste
drie weken voor de grote vakantie in, veel zaken moeten georganiseerd worden voor het nieuwe schooljaar, terwijl we
voor ons gevoel net weer begonnen zijn. Rare tijden……. In deze info weer een aantal punten voor u op een rij ter
informatie:
Vanuit het team.
Een aantal (tijdelijke) collega’s gaat ons verlaten. We vinden het super zoals zij zich hebben opgesteld en hebben
ondersteund en aangepakt tijdens alle veranderingen. Wij zwaaien ze als team nog uit komende week. In deze info
doen we dat ook al.
Juf Ilsabe gaat volgend jaar werken en stage lopen als Gulden Middenweg student op een school in Utrecht, dichter
bij huis. Ontzettend bedankt voor al je inzet en collegialiteit het afgelopen jaar! Veel succes met afstuderen en alle
goeds!
Juf Mabel, die in groep 1/2 heeft ingevallen, verlaat ons ook aan het eind van het schooljaar. Zij gaat haar beroep als
fotografe weer oppakken. Ontzettend bedankt Mabel dat je ons wilde helpen met het (tijdelijk) invullen van de vacature
en alle goeds en succes!
Juf Sonja stopt met haar werkzaamheden als onderwijsassistent en gaat haar focus leggen op haar studie, die vraagt
veel aandacht in deze fase. Ze gaat haar stage volgend jaar lopen op een andere school. Heel veel dank voor je inzet,
je betrokkenheid en ondersteuning. Alle goeds en veel succes tijdens je stage en studie!
Juf Quirine, die in januari afstudeerde, gaat een jaar naar het buitenland. Even wat andere ervaringen opdoen voor zij
haar werkzaamheden als leerkracht weer op gaat pakken. Dank voor alles Quirine; heel veel succes in het mooie
Parijs en geniet daar!
Richtlijnen vanuit het RIVM.
De richtlijnen worden steeds aangepast. Dat geldt ook voor de verkoudheidsklachten: wanneer gaat het kind nu naar
huis, of moet het thuisblijven en wat verstaan we er precies onder? De GGD heeft een duidelijk schema met uitleg
daarbij gemaakt. We sturen dit mee als bijlage. Bij twijfel kan er altijd gebeld worden (door ouders of school) met de
GGD; 0800-1202. Naast advies geven, wordt dan ook direct bepaald of er een test noodzakelijk is of niet.
Groepsverdeling nieuwe schooljaar.
Zoals al eerder aangekondigd wordt maandag -PROCEON breed- de groepsverdeling in alle groepen bekend
gemaakt. Ook komt hij vanzelfsprekend (via PARRO) die dag naar de ouders toe, met begeleidende brief.
Wenmoment.
Donderdag 18 juni is het wenmoment. Waren we gewend dat de kinderen naar hun nieuwe lokaal gingen en daar met
hun nieuwe leerkracht en nieuwe klasgenootjes kennis maakten, dit jaar doen we dat iets anders. Om grote
verplaatsingen te voorkomen, starten de kinderen in hun eigen lokaal en nieuwe samenstelling en wisselen de
leerkrachten van plaats. Waar een nieuwe collega niet kan komen wordt een ander moment van kennismaken
gerealiseerd. In de kleutergroepen valt het wenmoment op een ander moment. De betreffende ouders worden
hierover door de leerkrachten geïnformeerd.
De musical.
Groep 8 staat op het punt ons te gaan verlaten. Normaliter nemen ze afscheid met een musical die wordt opgevoerd
voor alle groepen en ’s avonds voor de ouders. Natuurlijk nemen zij ook nu afscheid, maar we geven het een andere
vorm. De musical wordt gefilmd en in alle groepen via het digibord bekeken. We hebben natuurlijk de afscheidsavond:
deze houden we buiten en wat korter dan we regulier doen. Groep 8 treedt op en we nemen op een mooie manier
afscheid van hen. Op vrijdag zwaaien we hen rond 10 uur met de hele school uit!
De rapporten.
Alle leerkrachten, ouders en kinderen vullen een deel van het rapport in. De leerkrachten bundelen dit en geven het
rapport vrijdag 19 juni mee naar huis. De 2 weken daarna zijn de eindgesprekken. U kunt zich daarvoor inschrijven op
het tijdstip dat u het beste past.
Vraag.
We herhalen onze oproep: wie wil meehelpen met de planten op het plein even in de gaten te houden tijdens de
vakantie en bij grote droogte wat water te geven? U kunt uw aanmelding doorgeven aan juf Ellen of de leerkracht.
Data op een rij:
Maandag 15 juni: de groepsverdeling wordt bekend
Dinsdag 16 juni: Studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij
Donderdag 18 juni: Wenmoment
Vrijdag 19 juni: Het rapport gaat mee naar huis
Woensdag 1 juli: afscheidsavond groep 8
Vrijdag 3 juli: laatste schooldag, de grote vakantie begint om 12.30 uur
Maandag 16 augustus: 8.30 uur; de school begint weer
Een heel fijn en zonnig weekend gewenst! Team Avonturijn.

