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Beste ouders,

19 juni 2020

Hierbij ontvangt u van ons weer de wekelijkse info brief. Het streven is om, na de vakantie, weer terug te gaan naar een twee
wekelijkse info. Mits de omstandigheden dit toelaten natuurlijk! We hebben nog twee weken te gaan voor de grote vakantie. Er
gebeurt dus nu heel veel- op t organisatorische vlak. We vertellen u daar graag over.
Vanuit het team.
U heeft afgelopen maandag de groepsindeling ontvangen. Afgelopen donderdag hebben de kinderen kennis gemaakt met hun
nieuwe juf en eventuele medeleerlingen. Heel fijn dat zo de spanning van een nieuwe groep en juf al n beetje is weggenomen.
De kleutergroepen wennen op een ander moment. We hebben daar voor gekozen om het voor hen iets rustiger te houden
tijdens het wenmoment.
De nieuwe collega’s stellen zich in de volgende info kort aan u voor.
Peiling vanuit PROCEON
Afgelopen week is de-beloofde- peiling uitgezet. Alle gegevens en input vanuit de opmerkingen worden nu verwerkt, voor
onze school, maar ook PROCEON breed. Doel is de zaken die goed zijn gegaan in kaart te brengen, maar zeker de
knelpunten- zo willen we ervoor zorgen dat, mocht er een tweede golf aankomen, we de knelpunten al hebben aangepakt. We
kunnen direct adequaat handelen mocht het nodig zijn. De resultaten koppelen we eerst terug naar de MR en daarna naar alle
ouders.
Rapporten.
Vandaag zijn de rapporten mee naar huis gegaan. Mooi om te zien hoe er vanuit 3 gezichtspunten (leerkracht, ouder en kind)
over de afgelopen periode is gerapporteerd. Waardevol ook om dit zo met elkaar te doen! Vanaf komende week starten de
eindgesprekken voor iedereen, vanaf groep 3 sluiten de kinderen daarbij aan!
Verhuizing.
Op vrijdag 26 juni is er een interne verhuizing. De teamkamer verhuizen we naar de 3 e verdieping (boven e kamer van juf
Ellen) en in de oude teamkamer en het lokaal daarnaast, komen de groepen 3 volgend jaar. Er komt een verhuisbedrijf dit
alles verplaatsen; met alle trappen en zware spullen zijn er echte professionals nodig! Dit alles vindt plaats onder schooltijd.
We hebben het zo georganiseerd dat de kinderen (en de lessen) er amper hinder van ondervinden.
De laatste loodjes.
De afgelopen periode heeft veel van ons allemaal gevraagd. Steeds weer anders werken en daaraan wennen kostte veel
energie. We merken dit vooral aan de jongste leerlingen (van de kleutergroepen). De hele schooldag is soms net te veel.
Overlegt u rustig met de juf van uw kind en spreek af dat uw kind, indien nodig een middag thuisblijft en even uit rust. We
gaan daar nu, in deze omstandigheden wat soepeler mee om.
Afscheid groep 8.
De juffen van groep 8 hebben –heel inventief- een prachtige afscheidsavond in elkaar gezet. Conform alle maatregelen
houden we deze in de binnenstraat en met een beperkt aantal bezoekers. We maken er een heel mooi afscheid van. Er is
geen opvoering voor de andere groepen, maar de musical wordt vertoond via het digibord- zo kan iedereen hem toch zien en
meegenieten! De laatste schooldag zwaaien we ze ook uit- net even anders, maar ze krijgen wel hun uitzwaaimoment van de
hele school!
De eerste schooldag.
We gaan ervanuit dat we- hoe jammer ook- de eerste schooldag ook moeten inrichten volgens de richtlijnen. We zijn druk aan
het denken hoe we het schooljaar toch met elkaar, ook met u als ouders, kunnen openen. Bericht en uitnodiging volgen nog!
Het kan zijn dat dit de laatste vakantieweek gaat worden- zo weten we zeker wat kan en mag volgens de richtlijnen.
Wat al wel zeker is, is dat uw oudste kind de eerste schooldag met de stapel bekende invulformulieren komt. De nieuwe
schoolgids en de bijlage schoolgids staan die dag ook op de site en komen via PARRO naar u toe.
Vakantie en studiedagen rooster.
Dit rooster heeft al in de info gestaan en dat doen we volgende week nogmaals. Op de site kunt u het teruglezen en ook in de
jaarkalender, die u op de eerste schooldag ontvangt staat het nogmaals aangegeven. Zo kunt u alles tijdig in uw agenda
zetten.
Bijlage.
Bij deze info is een brief gevoegd van Marieke Doddema, onze directeur –bestuurder. Zij zet op een rij wat er is veranderd
t.a.v. de richtlijnen vanuit het RIVM en wat dit concreet inhoudt voor de scholen en het omgaan met verkoudheden en
dergelijke.
Herhaalde oproep.
Wie oh wie wil in de grote vakantie een weekje de planten in de gaten houden op t plein en ze eventueel nog water geven?
We horen t graag!
Data op een rij:
Woensdag 1 juli: Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 3 juli: Laatste schooldag, de grote vakantie begint om 12.30 uur
Maandag 16 augustus: 8.30 uur; De school begint weer
Een heel fijn en zonnig weekend gewenst! Team Avonturijn.

