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Beste ouders,
Hilversum,13 november 2020.
Hierbij ontvangt u van ons de info. Ondanks alle beperkingen en maatregelen gaat het op school zo gewoon
mogelijk door. Er wordt hard gewerkt en er is tijd voor creatieve vakken. Daarnaast werken de commissies
plannen uit om sint en kerst zo mooi mogelijk te maken als kan en mag. Kortom- genoeg te vertellen. We wensen
u veel leesplezier!
Trefwoord.
Deze week zijn we doorgegaan met het thema “strijden”. Strijd in allerlei vormen, hoort nu eenmaal bij het leven.
Mensen strijden omdat ze competitief zijn, tegengestelde belangen hebben of uitdaging zoeken. Moet je overal
wel een strijd van willen maken? Is wat je wil bereiken wel een strijd waard?
Strijden is vaak een kwestie van omgaan met weerstand. Wat betekent het om een strijd aan te gaan, te
ontlopen, op te geven of op te lossen. En hoe kan een strijd je sterker maken. De Bijbelverhalen over Gideon
eindigen met de strijd tegen de verleidingen van het koningschap. Al is Gideon geen koning (God zelf is immer
Israëls enige koning), als heerser over de stammen gedraagt hij zich wel zo.
Vanuit het team.
De laatste weken hebben we een aantal zieke collega’s gehad en was er zorg –en studieverlof. Gelukkig hebben
we het allemaal- op 1 middag na- kunnen oplossen. We zijn blij met de invallers. We hopen dat dit zo blijft.
We verwachten volgende week alles rond te hebben rondom de wisseling in de kleutergroepen en daarnaast
nieuws te hebben omtrent de vacature in groep 8. De ouders van de betreffende groepen ontvangen hierover
bericht zodra dit kan. Daarna komt al het nieuws in de info. Wordt vervolgd…….
De CITO toetsen.
In alle groepen zijn toetsen afgenomen, op een heel ander tijdstip dat gewoonlijk. Omdat de resultaten vergeleken
worden met voorgaande jaren en de groei van het kind in kaart wordt gebracht- gebeuren normaliter de toets
afnamen op vaste momenten. Dan is een goede vergelijking mogelijk; van leeftijd, aantal onderwijsmaanden enz.
Nu is dat door alle omstandigheden niet mogelijk. De toetsen gebruiken we als meetmoment- waar staand e
kinderen, wat hebben ze nog nodig- individueel of klassikaal. Deze maand zijn er (facultatieve) oudergesprekken,
of de leerkracht heeft u uitgenodigd, of u kunt u zelf inschrijven. In deze gesprekken kunnen de resultaten aan de
orde komen.
De talentenfabriek.
Afgelopen dinsdag was de laatste ronde van dit kalenderjaar- alle kinderen hebben nu twee workshops gevolgd.
Vanaf januari gaan we weer verder. Nu sint in het land komt wordt er in alle groepen geknutseld voor 5 december
en later voor kerst.
Ouderpanel.
Het ouderpanel gaat eind van de maand digitaal van start. Vanuit school zijn er 3 mensen die meepraten. Vind u
het leuk om mee te doen als ouders; laat het weten. Hoe breder de oudergroep, hoe beter we weten wat er onder
de ouders leeft.
Brengen en halen.
We merken dat het brengen steeds soepeler verloopt. Superfijn dat u als ouders direct weggaat als uw kind
binnen is. Dank! M.b.t. het halen lijkt het nu ook beter te gaan; de ouders die bij het hek op het Zuivelpad
wachten, kunnen op het voetbalplein gaan staan- zo kunnen ze 1,5 meter afstand aanhouden en is er geen
gedrang met passerende fietsers of voetgangers. De ouders van de kleutergroepen wachten- zoals altijd- op het
plein op de afgesproken plaats. We merken dat dit nu veel beter gaat nu het voetbalplein er bij is gekomen- Top!
Op de binnenplaats was het voor de bewoners lastig om bij hun huis te komen, men kon de 1,5 meter niet in acht
nemen. Vanaf afgelopen vrijdag zijn er lijnen getekend- we vragen u daarvoor te wachten. Ook vragen we u de
trappen niet te gebruiken als zitplaats. Zo kunnen ons allemaal veilig voelen. Fijn om te zien hoe snel dit door u
wordt opgepakt-super! We willen u allemaal nogmaals vragen om echt niet te vroeg te komen om op te halen en
direct weg te gaan als uw kind naar buiten is gekomen. Dank u wel!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Donderdag 26 november: Studiemiddag, de kinderen zijn 12.30 uur vrij.
Vrijdag 27 november:
De info verschijnt weer
Vrijdag 4 december:
Sinterklaas viering, de kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
Vrijdag 11 december;
De info verschijnt weer
Dinsdag 15 december:
Kerstviering.
Vrijdag 18 december:
De kerstvakantie begint om 12.;30 uur.
Maandag 4 januari:
De school begint weer om 8.30 uur.
We wensen u een heel fijn en ontspannen weekend! Blijf gezond!
Team Avonturijn.

