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Beste ouders,

18 oktober 2019.

Hierbij ontvangt u van ons de tweewekelijkse Info van dit schooljaar. De laatste voor de herfstvakantie- wat zijn
de weken snel gegaan en wat is er veel gebeurd en geleerd. We hebben u weer veel te vertellen! Veel
leesplezier!
Trefwoord.
Het thema van deze week was volhouden. Het wordt als heel goed gezien wanneer een kind juist als het moeilijk
wordt, inzet toont en moeite doet om er iets van te maken. Het is een bewijs van karakter en het vormt je als
mens. Het is bovendien belangrijk omdat kinderen opgroeien in een samenleving die steeds meer eigen initiatief
en een bijdrage vraagt.
De Bijbelverhalen van deze week gingen over een echte volhouder: Jakob. De tweelingbroer van Jakob is Esau.
Esau is de eerstgeborene, maar hecht totaal geen waarde aan het eerstelingschap, de zegen van zijn vader en
de belofte die daaraan gekoppeld is. Op slinkse wijze ontfutselt Jakob het eerstelingschap van zijn broer. Dat
Jakob een echte volhouder is, blijkt wel uit het feit dat hij 7 jaar moet wachten voordat hij de jongste dochter van
zijn oom mag trouwen. Na de bruidsnacht ontdekt hij dat hij met de oudste dochter getrouwd is en weer moet hij 7
jaar werken om met de jongste te mogen trouwen.
Vanuit het team.
Juf Maartje heeft al een tijdje geleden besloten het onderwijs te verlaten en een nieuwe richting in te slaan. Zij
volgt een opleiding schrijven en redactie schap. Deze opleiding vraagt veel tijd en aandacht; daarom wil Maartje
per 1 januari helemaal kiezen voor haar opleiding. We vinden het jammer dat je gaat, maar begrijpen je besluiteen nieuwe weg inslaan is spannend maar ook heel leuk. Dank voor al je inzet en alle goeds gewenst!
De ouders van groep 1 /2 zijn inmiddels ingelicht. Wij zijn in gesprek met een aantal mogelijke kandidaten die
aan groep 1 / 2 zouden kunnen lesgeven. Zodra daar meer nieuws over is hoort u dat van ons.
Juf Floor gaat richting haar verlof- dat zal ingaan met de kerstvakantie. Juf Ilsabe zal juf Floor gaan vervangen
van maandag t/m donderdagmorgen. Voor de donderdag en vrijdag zoeken wij nog naar invulling. Ook hier zijn
we in gesprek met kandidaten. Juf Floor laat alles prima geregeld achter t.a.v. de verwijzingen naar het VO; de
adviesgesprekken voeren juf Tilly en juf Ellen samen met de vervangers van juf Floor. Juf Tilly en juf Ellen zullen,
beiden oud groep 8 leerkracht, de vervangers met raad en daad bijstaan.
In de onderbouw gaat juf Fleur Giesken starten. Zij gaat op de donderdag en vrijdag ondersteuning geven in de
groepen 1,2 en 3. Fleur heeft lang gewerkt met een kleutergroep in Bussum en wilde graag een overstap
maken. Fleur bouwt haar werk stap voor stap op vanuit haar zwangerschapsverlof. Totdat Fleur haar 2 dagen
helemaal kan invullen komt er ondersteuning door juf Nicoline. Zij werkt op de van Hasselt school en komt ons
team tijdelijk 1 dag per week versterken. Dit doet zij totdat juf Fleur weer geheel haar 2 dagen kan invullen.
Beiden van harte welkom op Avonturijn en veel werkplezier gewenst!
Staken.
Het team heeft besloten om op woensdag 6 november actie te gaan voeren en geen les te geven of kinderen op
te vangen We gaan de dag nog verder zinnig invullen, u hoort daar nog meer over, maar we geven die dag geen
les en vangen geen kinderen op. We raden u aan om opvang te regelen. Meer info volgt.
Onderzoekend leren
Op de studiedag van 7 oktober hebben we een begin gemaakt met onderzoekend leren vanuit de wereldoriëntatie
methoden. Via een denkcirkel, mindmap en leervragen gaan kinderen alleen of in groepjes op zoek naar
antwoorden op hun vragen. Deze antwoorden presenteren zij dan aan elkaar. Er is in verschillende groepen al
een begin mee gemaakt- de kinderen zijn super gemotiveerd en zeer enthousiast. Ze leren echt van en met
elkaar. Ook, eigenlijk juist tijdens, tijdens het presenteren. Op de ouderbijeenkomst in maart gaan we u hier ook
kennis mee laten maken- u zult zelf ervaren hoe leuk deze manier van leren is! Omdat kinderen hun vragen
opzoeken in boeken en via andere bronnen, leren samen te vatten en hun uitkomsten te presenteren, vervallen
de onderdelen spreekbeurt en boekbespreking; op het rapport komt een beoordeling van de
presentatievaardigheden. De wijze waarop we Wereldoriëntatie gaan beoordelen op t rapport is voor ons nog
iets waar we over nadenken. Bij deze info is een bijlage gevoegd vanuit het onderzoekend leren van materialen
die op school aanwezig moeten zijn om de vragen van de kinderen te beantwoorden. Heeft u materialen, dan
vragen wij deze aan de leerkracht te geven. Zo sparen we zelf ons lab bij elkaar.
Naschoolse activiteiten gaan snel starten
Vanuit BINK worden de komend weken weer naschoolse activiteiten aangeboden waar alle kinderen van onze
school aan deel kunnen nemen. Ze kunnen zich inschrijven voor judo en toneelles. Meer info over aanmelden en
kosten volgt nog. Op termijn gaan we ook gitaar –en vioolles aanbieden- de instrumenten hebben we tenslotte.
Wordt vervolgd!

Groepsapps
In bijna alle groepen zijn de klassenouders bekend en inmiddels zeer actief! Zij hebben een groepsapp
aangemaakt waarin ouders zijn opgenomen die hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Hiervoor is de
school eindverantwoordelijk. Via deze app kunnen de klassenouders snel hulp vragen voor allerlei activiteiten.
Helaas merken we dat niet iedereen weet hoe we deze app gebruiken; deze is alleen bedoeld voor de
groepsactiviteiten en korte mededelingen. Voor discussies, meningen, reacties op elkaar en andere zaken
gebruiken we de app niet. We willen u vragen om u aan de schoolafspraken rondom het gebruik van deze app te
houden. Heeft u toch ergens een mening over, of wilt u een discussie voeren, dan vragen wij u dat via een andere
manier te doen. Dank voor uw medewerking!
Vrijwillige ouderbijdrage
We hebben er al eerder over geschreven; de vrijwillige ouderbijdrage wordt niet meer geïnd m.b.v. een
machtiging tot incasso, maar via een verzoek middels een IDEAL betaling. Als het allemaal volgens plan verloopt
zal dit verzoek u eind oktober bereiken. U weet dus dat dit verzoek eraan komt. We hopen op veel betalingen; zo
kunnen we voor alle kinderen de extra dingen doen en bekostigen! Is het voor u lastig om dit in een keer te
betalen, neem even contact op met juf Ellen- dan kijken we samen wat wel mogelijk is.
Buitenkeuken
Meester Jacco heeft een prachtige buitenkeuken gemaakt voor de kleuters; zo kunnen zij buiten spelen met water
en zand en allerlei andere materiaal. De kinderen (en wij) genieten er volop van! Wat heerlijk dat we iemand met
zulke gouden handen op school hebben. TOP Jacco!

Om alvast te noteren in uw agenda:
Tot de kerstvakantie: Sit &kiss op donderdag!
Maandag 28 oktober 8.30 uur:
De school begint weer.
Dinsdag 29 oktober
Talentenfabriek ronde 2
Donderdag 31 oktober
Sit &kiss (start op deze dag)
Maandag 4 t/m vrijdag 8 november: Open lesweek
Dinsdag 5 november:
MR
Woensdag 6 november:
Stakings-en actie dag, meer info volgt
Donderdag 7 november:
Groep 6 naar het Groot omroepkoor
Vrijdag 8 november:
De info verschijnt weer
Dinsdag 12 november:
Einde ronde 2 talentenfabriek- in januari start ronde 3
Vrijdag 22 november:
De info verschijnt weer
Dinsdag 26 november:
Studiemiddag; de kinderen zijn vrij om 12.30 uur

We wensen u een hele fijne vakantie!
Team van Avonturijn

