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Beste ouders/ verzorgers,

Hilversum, 19 maart 2021.

Alweer twee weken voorbij, u ontvangt van ons weer de info. Het is fijn om te merken dat de schoolse routine steeds meer
wordt opgepakt door iedereen. Ook super om te zien hoe er creatief wordt gedacht- wat kan echt niet, maar wat kunnen we
wellicht anders vormgeven? Kortom, ondanks alle beperkingen staat het onderwijs op onze school niet stil en wordt er hard
gewerkt- op allerlei fronten. In deze info kunt u daar weer van alles over lezen. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Komende week ronden wij het thema “kiezen” af. Kiezen voor een ijssmaakje is niet zo spannend, maar kiezen voor een
vriendje bijv. wel. Soms zorgt het kiezen voor de een ervoor dat de ander zich afgewezen voelt. Hoe ga je daar dan mee
om?
Als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, kiest hij voor een nieuwe invulling van het oude koningschap van koning David. Voor dat
nieuwe koninkrijk heeft God mensen nodig die er nu al voor kiezen om de juiste dingen te doen en er te zijn voor wie je
nodig heeft.
De week erna starten we met een nieuw thema “Liefhebben”. Alles wat werkelijk waardevol is in het leven is kwetsbaar.
Vanuit de Bijbel horen en leren we uit de verhalen dat Jezus beschreven wordt als iemand die de mensen benadert vanuit
liefde. De levensinzet van deze mens uit Nazareh is van grote waarde en tegelijkertijd is hij weerloos tegen het gezag van
de Romeinen, of toch niet? Met dit thema gaan we richting Pasen, we luisteren naar de verhalen hierover.
Maatregelen rondom CORONA.
De richtlijnen zijn streng- met name onder kinderen slaat de Engelse variant van het virus toe. Dat betekent dat we echt heel
strikt moeten omgaan met de maatregelen, zelfs bij hele milde klachten mag het kind niet naar school. Uw kind moet dan
echt thuisblijven. Wilt u uw kind laten testen, dan kan dat in de speciale kinderteststraat in Naarden- de link (die al in de
weekmail stond) geven we hierbij nogmaals:
Gooise GGD komt met kinderteststraat: "Meer aandacht en achteraf dapperheidsdiploma" | NH Gooi.
Kinderen worden ook met een kort wattenstaafje getest, zo is dit minder belastend en niet pijnlijk. Is uw kind langer thuis,
dan krijgt u via de leerkracht een thuiswerkpakket. Soms lukt het om online aan te sluiten bij de klas, via een sociaal
moment of een uitleg. We kijken per situatie wat mogelijk en haalbaar is.
Superfijn is het dat ons bestuur heeft besloten om leerkrachten die klachten krijgen en les moeten geven een sneltest te
laten uitvoeren- met een 15 minuten is de uitslag bekend. We hopen zo minder kinderen thuis les te moeten laten volgen.
Waarbij we aantekenen dat het ook bij deze teststraat zo druk kan zijn dat er soms even wachttijd is.
Het is inmiddels al bekend dat de avondvierdaagse in heel Nederland is afgelast. Ook schoolreisjes worden dringend
afgeraden; in een bus en gemend in een pretpark- net 2 dingen die niet kunnen. We schuiven ze door naar september, we
hebben goede hoop dat alles zo goed als normaal is tegen die tijd, ook vanwege de inentingen.
Het project in april en de Koningsspelen willen we aangepast door laten gaan. Dat geldt ook voor het afscheid van groep 8.
Hier kunnen we alternatieven inzetten die veilig zijn. T.z.t. hoort u van ons hoe we dit alles vorm gaan geven.
Studiedag.
Woensdag 24 maart heeft het team een studiedag. We gaan dan van groep 3 t/m 8 verder met het doelgericht werken
vanuit de doelenkast- hoe trekken we de lijn door in alle groepen en hoe laten we het kind oefenen. Welk materiaal en welke
vormen passen we toe.
De groepen 1 en 2 verdiepen zich verder met het betekenisvol spelen en de rijke leeromgeving; wat kun je aanbieden, hoe
zorg je voor uitdaging om te gaan spelen, maar wordt het ook niet te druk en onoverzichtelijk voor de kids?
We gaan met deze onderwerpen in kleine stapjes verder. We houden u op de hoogte!
Peiling vanuit PROCEON.
We gaven het al aan inde vorige info: vanuit PROCEON wordt aan alle ouders gevraagd een tevredenheidspeiling in te
vullen. Voor de scholen in Hilversum zijn er nog wat vragen aan toegevoegd. De vragenlijst is kort en zal max. 10 minuten
van uw tijd vragen We hopen dat veel ouders deze in vullen- hoe meer antwoorden, hoe beter het beeld en hoe beter we
kunnen zien wat er al goed gaat en wat aandacht en verbetering nodig heeft. De peiling wordt- als alles volgens plan
verloopt- deze maand, uiterlijk begin april uitgezet. De uitkomsten en analyse worden vanzelfsprekend aan u
teruggekoppeld.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Woensdag 24 maart: Studiedag, de kinderen zijn vrij
Dinsdag 30 maart:
MR-vergadering
Donderdag 1 april:
Pasen op school/ de info verschijnt
Vrijdag 2 april:
Goede Vrijdag t/m Maandag 5 april: 2e Paasdag; de kinderen zijn vrij
Dinsdag 6 april:
De school begint weer
Vrijdag 16 april:
De info verschijnt weer
Vrijdag 23 april:
Koningsspelen, start meivakantie
Maandag 10 mei:
De school begint weer
We wensen u een heel fijn weekend! Team Avonturijn.

