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Beste ouders,

19 januari 2020

Hierbij ontvangt u de eerste info van dit nieuwe kalenderjaar. We zijn al weer 2 weken aan de slag en
hard aan het leren. We hebben u daarover weer van alles te vertellen. We wensen u veel leesplezier!

.
Trefwoord.
Het nieuwe thema waar we dit nieuwe jaar mee begonnen zijn is “gelukwensen”. Geluk is voor
iedereen verschillend. Geluk is niet iets dat je zomaar even “maakt”. Je kunt er druk mee bezig zijn,
maar leer van de vogels en de bloemen die gelukkig zijn zonder zich zorgen te maken over wat nog
kan komen. Geluk ligt soms verrassend dichtbij. Als je lekker kunt doen wat je wilt, of samen spelen of
sporten dan kun je elkaar ook gelukkig maken. In de Bijbelverhalen wil de moeder van Jakobus en
Johannes dat haar twee zonen straks de beste plaatsen in het koninkrijk van God krijgen. Links en
rechts naast hun meester. Gelukkig ben je immers als je het gemaakt hebt. Het geluk van Gods
koninkrijk schuilt volgens Jezus niet in macht en aanzien, maar in dienstbaarheid.
Uit het team.
Na de vakantie zijn in groep 8 juf Jolanda en juf Ilsabe gestart.
In groep 2/3 B is juf Jamie 4 dagen aan het werk.
In groep ½ is juf Mabel van de Top op woensdag, donderdag en vrijdag komen werken; zij
ondersteunt en vervangt juf Fleur, die volop aan het re integreren is.
Juf Linda Eerenberg gaat starten in de groepen 2/3 vanaf 3 februari. Totdat zij er is vervangt juf Laura
haar op maandag en dinsdag. Op woensdag vervangt juf Sonja.
Allemaal van harte welkom en heel veel werk plezier gewenst op onze school!
Duurzame school.
Op onze school proberen we zo duurzaam mogelijk te leven. Zo scheiden we ons afval, gaan schillen
op de composthoop en wordt er schoongemaakt m.b.v. milieu vriendelijke stoffen. Onze aarde “niet
gekregen van onze ouders, maar te leen van onze kinderen’, staat vaak centraal in de groepen en
gesprekken. Daarom vragen we u ook om het drinken voor uw kind mee te geven in en beker en niet
in een pakje; zo maken we de afvalberg weer wat kleiner. Naast duurzaam willen we ook werken aan
verantwoord en gezond eten en drinken. Daarom hebben we 3 gruitdagen per week en komt er een
watertappunt op het plein. We zouden het heel fijn vinden als u ons helpt en uw kind gezond drinken
(in een beker of herbruikbare fles) en eten meegeeft. Dank voor uw medewerking!
Communicatie.
Op onze school proberen we zo helder mogelijk en tijdig te communiceren en informeren. Zoals we al
eerder aangaven is de schriftelijke communicatie meestal bedoeld om te informeren, soms voor het
doen van een mededeling of een vraag tot het maken van een afspraak. Daarvoor gebruiken we
Parro, de mail of de groepsapp. We willen nogmaals uw medewerking vragen om de app ook echt te
gebruiken waarvoor hij is bedoeld- een korte mededeling of vraag. Discussie via de groeps app is echt
niet de bedoeling; heeft u vragen of een mening- leg deze neer waar die hoort, bij school. Nu gaan
zaken soms een eigen leven leiden, of verlaten mensen de app omdat deze niet gebruikt wordt zoals
bedoeld. Dank voor uw begrip en medewerking!
Kostbare spullen.
Er zijn duidelijke zaken omtrent dure spullen mee naar school nemen; we hebben dit liever niet.
gebeurt dit toch, dan is dit geheel op eigen risico. Over de mobiele telefoons van de kinderen zijn ook
heldere afspraken gemaakt. We gebruiken deze niet onder schooltijd. Dit geldt ook voor de smart
watch; ook deze liever thuislaten. Toch mee, dan is het voor eigen risico. Voor het gebruik ervan
gelden dezelfde afspraken als oor de mobiele telefoon; onder schooltijd gebruiken we deze niet en we
bellen er ook niet mee. Maar het allerbeste advies is; laat deze thuis!
Parkeren.
We willen u dringend vragen om, als u uw kind met de auto naar school brengt, deze te parkeren op
de parkeerplaats naast de school. Er zijn helaas auto’s geparkeerd op de plaats bij de
parkeerdrempel- zo kunnen kinderen niet veilig oversteken. Het risico op een ongeluk is zo veel te
groot. Op ons verzoek wordt er nu ook extra gesurveilleerd door de verkeerspolitie. Blijken auto’s van
wijkbewoners op deze plekken te staan, dan wordt er ook daar actie op ondernomen. U als ouders
willen we nogmaals met klem vragen om hier, in het belang van en voor de veiligheid van alle
kinderen op school, hier niet te parkeren! Dank voor uw begrip en medewerking.

Onderwijs staking.
We hebben u al voor de vakantie op de hoogte gesteld; het team heeft besloten om op 30 en 31
januari te gaan staken. Afgelopen week heeft u daarover van ons de officiële brief ontvangen met
uitleg van het waarom. Er wordt geen les gegeven en de school is gesloten. We nemen deel aan
diverse acties en doen taken waar we door tijdgebrek niet of nauwelijks aan toekomen. We willen een
heel sterk signaal naar de politiek afgeven; de grote arbeidstekorten en de werkdruk vragen om goede
en structurele oplossingen. Vanuit het bestuur worden er twee brieven voor u in de bijlage
meegestuurd. Deze onderstrepen de grote zorg tav de tekorten aan personeel en de
onderwijskwaliteit. Wij zijn heel blij met de steun van het bestuur- de zorg wordt breed gedeeld.
Op vrijdag wordt er ook centraal binnen heel PROCEON met elkaar gesproken en nagedacht over
goede oplossingen. Vanuit onze school gaan er 5 vertegenwoordigers van het team meedenken; zij
nemen ook de bladen mee waarop de input staat van de ouders die hebben gepraat, meegedacht
over oplossingen en gediscussieerd op de stakingsdag in oktober. Zo wordt de mening en input van
de ouders ook meegenomen. De info van 31 januari zal dan ook niet op die dag verschijnen, maar op
een andere tijdstip; zie hiervoor de agenda onderaan deze info.
Uitnodiging opening voorleesweken
Op woensdag 22 januari start de nationale voorleesweek. Bij ons wordt de aftrap gegeven door een
bekende Nederlander- wie dat is houden we nog even geheim….; hij/ zij komt voorlezen. We
ontvangen hem/haar feestelijk rond 8.20 uur op het plein. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Overigens lezen alle leerkrachten vanaf 8.15 uur al voor op het plein- kom gezellig meeluisteren!
Daarna lezen we de hele week voor, in allerlei vormen en middels allerlei personen. Zie hiervoor de
uitnodiging!!
Ouderbijenkomst.
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel; op dinsdag 17 maart is de jaarlijkse ouderbijeenkomst er
weer van 16.30-19 uur. We eten met elkaar en stellen dit jaar het onderzoekend leren centraal- u als
ouder gaat ervaren wat deze manier van leren inhoudt. Voor opvang van uw kinderen wordt gezorgd.
Meer informatie volgt, maar houd de datum vrij en misschien kunt u al nadenken welke gerecht u gaat
meenemen……..

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit & kiss op maandag tot de voorjaarsvakantie
Maandag 20 januari:
Nieuwjaarsconcert groepen 1 t/m 4
Woensdag 22 januari:
Start nationale voorleesdagen om 8.15/20 uur op het plein
Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: Grote onderwijsstaking; de school is gesloten
Maandag 3 t/m vrijdag 7 februari: Open lesweek
Vrijdag 7 februari:
De Info verschijnt
Vrijdag 14 februari:
Studiedag- de kinderen zijn deze dag vrij
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari: Voorjaarsvakantie
Sit & Kiss tot de meivakantie op woensdag
Maandag 24 januari:
De school begint weer, rapporten mee
Houd de datum vrij: dinsdag 17 maart; Ouderbijeenkomst
We wensen u een heel fijn weekend!
Team Avonturijn

