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Hierbij ontvangt u van ons de laatste info van dit kalenderjaar. Wat hebben we een mooie periode
afgesloten! We kijken hier nog even op terug en vertellen u alvast weer wat over januari. We wensen
u veel leesplezier!
Trefwoord.
Volgende week is het Kerstmis. Traditiegetrouw is Kerstmis een feest van vrede. In de Bijbel wordt de geboorte
van Jezus aangekondigd als de komst van de nieuwe David, de nieuwe koning, de Messias die vrede en
gerechtigheid zal brengen in deze wereld. Een boodschap waarin je moet durven geloven. Vrede is immers niet
vanzelfsprekend. Vrede moet gekoesterd en bewaakt worden. De vrede van Kerstmis vraagt om te geloven in de
mogelijkheden van het kleine: een aardig gebaar, een vriendelijk woord. Laten we dat dus met zijn allen doen. In
januari starten we met een nieuw thema. In de info van 17 januari wordt dit verder toegelicht.

Vanuit het team.
Op deze plaats zwaaien we een aantal collega’s uit:
Juf Floor start vandaag haar zwangerschapsverlof. We wensen je allemaal een hele fijne en
ontspannen tijd toe! Geniet van je welverdiende verlof en straks van de tijd als gezin!
Juf Maartje sloot vandaag haar loopbaan in het onderwijs af. Zij gaat een nieuwe weg inslaan.
Maartje, nogmaals vanaf deze plek; heel veel dank voor al je inzet en enthousiasme. We wensen je
heel veel succes en veel plezier bij het inslaan van een nieuw arbeidspad ! Het ga je goed!
Juf Marije gaat na de vakantie werken op een school dichterbij haar huis en krijgt de nieuwe uitdaging
waar zij aan toe was. Marije; heel erg bedankt voor de afgelopen jaren, je inzet en je meedenken!
Heel veel succes op je nieuwe school!
We verwelkomen een aantal nieuwe collega’s: Juf Ilsabe en juf Jolanda die samen groep 8 les gaan
geven. Daarnaast zal Juf Jolanda in groep 6 gaan ondersteunen.
Juf Mabel van den Top gaat werken in groep ½ op woensdag, donderdag en vrijdag; zij vervangt
voorlopig juf Fleur Giesken die al wel aan het re integreren is, maar nog niet volledig mag lesgeven.
Vanaf 1 februari zal Juf Linda Eerenberg in de groepen 2/3 komen werken. De maand januari vullen
we zelf intern haar werkdagen nog in: op maandag en dinsdag is juf Laura in groep 2 /3 B en op
woensdag juf Sonja in groep 2/3 A.
Alle nieuwe collega’s; van harte welkom en heel veel succes en werkplezier op onze school!
Terugblik feesten.
Sint en kerst hebben we gevierd. Beide feesten willen we meer dan geslaagd noemen! We kijken er
met veel plezier op terug.
Kerst was dit jaar in een iets andere opzet dan andere jaren- dit was voor sommigen even wennen.
Maar wat is er uiteindelijk genoten en gezongen door iedereen! En wat hebben de organisatoren van
sint en kerst een eer van hun harde werk- hartelijk dank voor alle inzet van iedereen; de versiergroep,
de AC, de klassenouders, de ouders die hielpen met de kerkdienst organiseren en vieren, de ouders
die her en der hielpen, de leerkrachten! Ontzettend bedankt, zonder jullie was t niet zo’n mooi feest
geweest! We evalueren in januari hoe dit alles is bevallen- heeft u input, laat het ons weten- we
kunnen dit meenemen in de evaluatie van zaken die goed of minder goed verliepen. Dit geldt voor sint
en kerst natuurlijk. Daarnaast nemen we dit alles mee bij de organisatie van de feesten in 2020.
Kerstkaarten actie.
De afgelopen week is er in alle groepen met veel motivatie door alle kinderen hard gewerkt aan het
maken van mooie kerstkaarten. De meesten ook voorzien van een welgemeende kerstwens of lieve
boodschap voor de ouderen. We hebben twee volle kratten met kaarten afgegeven bij het Nationale
Ouderenfonds. Zij zorgen er- samen met KPN post- voor dat de kaarten voor de kerstdagen bezorgd
worden. Een mooie actie waarbij de kinderen heel betrokken bezig waren; zo hebben we toch iets
kunnen betekenen voor hen die het minder hebben dan wij! Een mooie gedachte.

Tentoonstelling groep 4 en 5.
Vorige week donderdagmorgen was er een grote tentoonstelling in de groepen 4 en 5. De kinderen
hebben (ontdekkend) geleerd over de jagers en de verzamelaars. Ze hebben zelf informatie
opgezocht en uitgewerkt, zijn op de hei gaan onderzoeken of er nog sporen te vinden waren van deze
bewoners, hebben zelf gereedschappen gemaakt en nog veel meer. Ze hebben op de tentoonstelling
gepresenteerd en verteld aan hun ouders wat ze hebben geleerd. Iedereen was erg enthousiast- zo is
er op een andere manier geleerd en informatie verzameld. De kinderen zijn veel meer betrokken en
door het zelf te onderzoeken onthouden ze het geleerde ook veel beter! Compliment voor de juffen die
dit zo hebben opgezet!
Staking.
U heeft het wellicht al gelezen- de bonden hebben een staking uitgeroepen op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari. Het team wil hieraan deel nemen. Hoe we dit gaan invullen bepalen we na de
vakantie. Vanuit het bestuur wil men de vrijdag gaan gebruiken om met elkaar te gaan nadenken hoe
we de problematiek ( leerkrachtentekort en werkdruk bijv) in het onderwijs zouden kunnen oplossen of
beter te behappen maken voor iedereen. Ook dit wordt nog verder ingevuld, maar we wilden u wel
laten weten dat als, de staking doorgaat, Avonturijn dicht zal zijn.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit & kiss tot de voorjaarsvakantie op maandag!
Maandag 6 januari 8.30 uur: De school begint weer
Dinsdag 7 januari: Schoolfotograaf
Woensdag 8 januari: Schoolfotograaf
Vrijdag 17 januari: De info verschijnt weer
Maandag 20 januari: Nieuwjaarsconcert groep 1 t/m 4
Woensdag 22 januari: start nationale voorleesdagen
Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari; Indien de staking doorgaat de school dicht
Indien geen landelijke staking:
Donderdagmiddag 30 januari: studiemiddag de kinderen zijn om 12.30 uur uit
Vrijdag 31 januari: de info verschijnt weer
We wensen u hele mooie feestdagen en een ontspannen vakantie!
Team Avonturijn.

HELE FIJNE FEESTDAGEN !

