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Hierbij ontvangt u de laatste info voor de meivakantie- het schooljaar gaat nu heel erg hard. Er zijn
veel evenementen, naast dat we hard werken in alle groepen; we vertellen u er weer van alles over.
Daarnaast komt de volgende info pas vlak voor de Pinksteren uit, vandaar dat deze wat langer is dan
normaliter. Veel leesplezier!
Trefwoord.
Het thema van deze week is “Sterken”. Je kunt elkaar, wanneer je zwak of kwetsbaar bent, laten
vallen of juist sterker maken. In de dierenwereld, wordt vaak gezegd, dat de sterkste wint. In de
joodse, christelijke en islamitische tradities heeft men de overtuiging dat dit in de mensenwereld
anders hoort te gaan. Deze godsdiensten zijn gebaseerd op het geloof in een God die aan de kant
van de kwetsbaren staat.
In de Bijbelverhalen wordt verteld dat, na de dood van Jezus, de christenen in het Romeinse rijk
worden vervolgd. Johannes is, vanwege zijn geloof in God, verbannen naar het eiland Patmos. Van
daaruit schrijft hij brieven naar de christengemeenten om hen een hart onder de riem te steken. Hij
vraagt ze moed te houden, want hoe groot de dreiging vanuit Rome ook is, het christelijk geloof zal
overwinnen!
Vanuit het team.
Juf Jolanda zal na de vakantie weer regelmatig op school zijn- zij werkt aan haar re integratie.de
verwachting is dat zij eind van het schooljaar weer is hersteld.
Een persoonlijk puntje van mij-juf Ellen: Misschien weet u het nog dat ik in februari een kleine ingreep
heb ondergaan. Het bleek het begin van kanker in de slokdarm te zijn- ik ben superblij dat dit op tijd is
ontdekt, Het is heel goed nieuws dat ik schoon ben! Ik blijf voorlopig wel onder strikte controle voor 5
jaar, maar ben wel genezen verklaard. In mei wordt er bij mij een laatste restje weefsel verwijderd dat
er niet hoort. Het herstel vraagt even tijd, ik verwacht er na de Pinksteren weer te zijn en verder
opbouwen; eerder zal ik al vanuit huis werken verwacht ik. Juf Tilly neemt waar voor mij. Ik wilde u wel
laten weten waarom ik even afwezig ben, transparant is belangrijk!
De groepsverdeling voor volgend jaar is ook iets waar we ons mee bezig houden. Vanuit de gelden
van NPO (eventuele vertragingen inlopen) willen wij extra handen inzetten die met kleinere groepjes
aan het werk gaan. Omdat op dit moment nog veel onduidelijk is kunnen we hier nog niet heel
concreet mee aan de slag. We verwachten dat dit in mei wel mogelijk is.
Zoals afgesproken zal op hetzelfde tijdstip in juni de verdeling op alle PROCEON-scholen worden
bekend gemaakt.
De schilderijententoonstelling.
Zoals u weet hebben we het project van vorig jaar “schilderen als Rembrandt verplaatst naar dit jaar.
Hoewel we het wat hebben aanpassen vanwege de protocollen is het van start gegaan en leren alle
kinderen van kunstenaars over Rembrandt en zijn technieken. Er worden in alle groepen prachtige
kunstwerken gemaakt. Deze stellen we tentoon op woensdag 21 mei aanstaande; uw kind leidt u rond
aan het begin of eind van de schooldag. Dit is geheel coronaproof; buiten. Er zullen leerkrachten
lopen die ervoor zorg dragen dat er afstand wordt gehouden. Super dat dit is gelukt! Meer info volgt.
De Koningsspelen.
De spelen houden we op 2 dagen; u heeft dit al in de weekmail gelezen. De groepen 4 t/m 8 gaan
naar de hei op donderdag 22 mei. Kom in je oranje outfit! Zij gaan daar lekker sporten; stevige
schoenen worden daarom aangeraden. Schijnt de zon, dan vragen we u om uw kind in te smeren met
zonnebrand. We vragen u om uw kind ook na te kijken of eventuele teken; het seizoen komt er weer
aan.
De groepen1 t/m 3 hebben de spelen op school op vrijdagmorgen 23 mei.
De groepen 4 t/m 8 hebben dan andere activiteiten op school. Om 12.30 uur gaat de school uit en
begint de vakantie.
Aanmelden.
Er worden en zijn al veel kleuters aangemeld voor het komende schooljaar. Heeft u nog een kleintje
thuis en is dit nog niet aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk; wij gaan de groepen indelen en het is
fijn als we weten wie we kunnen verwachten en zo een goed overzicht op de aantallen in een groep
hebben. Een aanmeldformulier kunt u via de leerkracht vragen of bij de deur van de kleuters afhalen
in de morgen.

Vakantierooster.
Het vakantierooster is rond. Het is goedgekeurd door het team en de MR. De schoolvakanties zijn
Hilversum breed vastgesteld door basis –en voortgezet onderwijs, zodat ouders de kinderen allemaal
tegelijk thuis hebben en op vakantie kunnen gaan. Van de marge uren die overblijven zijn de
studiedagen gepland en een aantal malen eerder uit. Het is bijgesloten als bijlage- zo kunt u alvast
zaken plannen voor volgend jaar.
Schoolplein.
Op vrijdag 1 juni gaan de ouders de stenen verwijderen voor de nieuwe speeltoestellen, fijn dat zich
nog steeds helpende handen aanbieden- hoe meer hoe beter! Van de grijze tegels bewaren we er zelf
een aantal; de andere stenen mogen weg. Heeft er iemand belangstelling voor; laat het even weten, u
kunt ze dan gratis meenemen op 1 juni!
Tussendoortjes mee naar school.
Uw kind mag voor de ochtendpauze een tussendoortje met drinken mee naar school nemen. Wij
proberen dit zo gezond en duurzaam mogelijk te houden; goed voor de gezondheid en het milieu! Van
woensdag t/m vrijdag hebben we schoolfruit of groente- gruit. Het zou super zijn als u daaraan wilt
meehelpen. We willen u vragen om uw kind ook niet te veel drinken mee te geven dat veel suiker
bevat, en liever niet in een pakje maar in een beker.
Ook vragen we u om uw kind niet te veel snoep mee te geven, we zien dat er regelmatig flinke zakken
snoep uit de tassen komen. Een snoepje is prima, maar een hele zak is wel veel. Dank u wel!
Avondvierdaagse- vanuit de AC:
Dit jaar gaat helaas de Avondvierdaagse weer niet door. We hebben wel een leuke tip voor u: u kunt
namelijk zelf met uw kind(eren) de Avondvierdaagse Home Edition gaan lopen van 2,5 km, 5 km of 10
km incl. route en de bijbehorende medaille!
U kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 maart en 30 juni 2021. Maar tussen de eerste en
de vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven... En
je hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op
pad! Als dit is gelukt dan krijgt iedere deelnemer een medaille. Vooraf kan aangegeven worden
hoeveel keer er al eerder is gelopen, zodat iedereen de goede medaille krijgt.
Dus helaas geen georganiseerde Avondvierdaagse vanuit de school, maar op deze manier kunt u met
uw kind(eren) wel een alternatieve Avondvierdaagse lopen! Doet u mee? Veel plezier alvast!
Meer info + inschrijving:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Om alvast te noteren in uw agenda:
Woensdag 21 mei: schilderijen tentoonstelling aan het begin en eind van de lesdag- meer info volgt.
Donderdag 22 mei: Koningsspelen groepen 4 t/m 8 op de hei
Vrijdag 23 mei:
Koningsspelen groep 1 t/m 3 op school
Begin meivakantie om 12.30 uur
Maandag 10 mei: De school begint weer
Donderdag 13 t/m zondag 16 mei: hemelvaart vakantie
Maandag 17 mei: De school begint weer
Vrijdag 21 mei:
De info verschijnt weer
Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag- vrij
Dinsdag 25 mei: De school begint weer
Dinsdag 1 juni:
Studiedag- de kinderen zijn de hele dag vrij
Stenen verwijderen voor speeltoestellen
Donderdag 3 juni: De nieuwe speeltoestellen worden geplaatst
Vrijdag 4 juni:
De info verschijnt weer.

We wensen u een heel fijn weekend en alvast een heerlijke ontspannen meivakantie!
Team Avonturijn.
Bijlage; vakantie –en studiedagen rooster 2021-2022

