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Beste ouders/ verzorgers,
25 september 2020.
Hierbij ontvangt u van ons weer de tweewekelijkse info. We kijken terug op een meer dan geslaagd schoolkamp van
groep 8; wat hebben ze geboft met het weer! Wat is alles goed verlopen! En vooral- wat fijn dat dit door kon gaan!
Natuurlijk is er verder weer van alles te vertellen. We wensen u veel leesplezier!

Trefwoord.
Deze weken zijn we verder gegaan met het thema “Respecteren”. Een mens komt in zijn leven heel wat wetten en
regels tegen. Geschreven en ongeschreven regels. Met de leerlingen is gekeken welke regels ze moeten respecteren
en welke niet. Hoe tonen kinderen hun respect voor verschillende mensen en dingen die zij in hun dagelijks leven
tegenkomen.
In de Bijbelverhalen gaat het volk met Mozes verder de woestijn in. Mozes krijgt hulp bij het organiseren en omgaan
van alle vragen en klachten van het volk.
Van God krijgt hij daarbij Tien Woorden die het volk kunnen helpen om respectvol met hem en met elkaar om te gaan.
Nieuws van de Kinderboekenweek-commissie
Op woensdag 30 september begint de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “en
toen”. We openen dit graag met een leuke boekenmarkt onder schooltijd aan het begin
van de dag. De kinderen regelen dit helemaal zelf. Graag geld meenemen, bij voorkeur
muntjes van 50 cent. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. Deze groepen 3 t/m 8 mogen
boekjes kopen/verkopen voor een vaste prijs: 50 cent. Dit kan op de eerste en tweede
verdieping en ook in de bieb! We sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 9 oktober
met de hele school in de open leerruimte! Wij hebben er zin in!
Sparen voor nieuwe kinderboeken tijdens de Kinderboekenweek.
De schoolbibliotheek is in september weer flink uitgebreid met nieuwe boeken.
Natuurlijk kun je nooit boeken genoeg hebben! In de Kinderboekenweek (van woensdag 30 september tot zaterdag 10
oktober) - waar we op school ook veel aandacht aan besteden - is er weer een mooie actie:
Bent u van plan tijdens de Kinderboekenweek een mooi kinderboek te kopen? Of wellicht familie? Doe dat dan bij
Boekhandel Voorhoeve! Hoe werkt het?
= Koop een kinderboek tijdens de Kinderboekenweek bij Voorhoeve (Kerkstraat 77-79,
Hilversum)
= Lever de aankoop bon in bij de groepsleerkracht van uw kind(eren)
= Alle bedragen worden bij elkaar opgeteld van de ingeleverde kassabonnen
= De school mag (voor de schoolbibliotheek) voor 20% van het totaalbedrag boeken
uitzoeken! Helemaal voor niets!! Wij hopen op een grote opbrengst!
Sint en Kerst.
Al lijkt het ver weg, we zijn al druk aan het denken en uitzoeken hoe we een CORONA-proof sinterklaas en kerstfeest
kunnen vieren. Er liggen al mooie ideeën en suggesties. We kijken nu wat mogelijk is. We proberen er allereerst voor
de kinderen een mooi feest van te maken, maar kijken ook heel zorgvuldig hoe we u als ouders erbij kunnen
betrekken. Want school ben je immers samen? Wordt vervolgd!
Toetsen.
Vanaf deze week worden er in alle groepen toetsen afgenomen. Deze nemen de plaats in van de vervallen
Eindtoetsen. De toetsen worden door ons vooral gebruikt als een meetinstrument om te peilen wat er wordt beheerst
door de gehele groep of door de kinderen. Zo is het voor ons ook inzichtelijk waar groepsgewijs of individueel aan
gewerkt moet worden.
Ouderpanel.
Voordat we zijn gestart met de ouderbijeenkomsten, waarop we met u praten over de inhoudelijke kant van ons
onderwijs en daarnaast uw mening en input vragen, was er een ouderpanel. Doel hiervan was om – zonder
bevoegdheid o.i.d.- in een soort van brainstorm met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal schoolzaken.
Voor ons belangrijk om korte lijnen te houden (naast MR en AC) hoe zaken door u worden beleefd en wat wellicht
anders zou kunnen, of wat er gemist wordt.
Nu de ouderbijeenkomsten voorlopig zijn vervallen missen we deze input. Daarom willen we, zolang de bijeenkomsten
niet kunnen plaatsvinden, een soort panel van ouders vormen dat wij kunnen raadplegen als we een brede groep
ouders willen bevragen over zaken rondom de school als een soort van klankbord. We zoeken 10-12 ouders die het
leuk zouden vinden hieraan (digitaal) mee te doen. U kunt u aanmelden bij juf Ellen.
Talentenfabriek.
Volgende week is het weer zover; op 29 september gaat de talentenfabriek weer van start. Het aanbod is weer heel
divers: alle vakgebieden komen aan bod. Ook dit jaar krijgen alle kinderen weer gitaar- of vioolles. Daar wordt
aandacht aan besteed door een film die gemaakt wordt vanuit de stichting waarvan de koningin beschermvrouw is
”meer muziek in de klas”…..de insteek is dat zij komen filmen. Doel om andere scholen te laten zien wat er mogelijk is
met muzieksubsidie. Tegelijkertijd is het een verantwoording van wat er met het geld is gedaan. We hopen erop dat de
koningin zo geïnspireerd is door ons verhaal, dat ze ons ook met een bezoek vereert…..wie mee wil duimen; graag!

UNESCO.
Het streven van ons bestuur PROCEON is, dat binnen 3 jaar alle scholen van de stichting het predicaat UNESCOschool hebben behaald. Dit is geënt op 4 pilaren; wereldburgerschap, vrede en mensenrechten, duurzaamheid en
intercultureel leren. De school stelt een werkplan op waarin omschreven staat hoe wij aandacht geven aan deze 4
onderdelen (heel veel doen we al, dus voor ons is deze aanvraag een logische stap). Dit werkplan moeten we
inleveren voor 31 december. Daarna doen we een jaar op proef mee en daarna kunnen we het predicaat verkrijgen,
wanneer ons plan door de UNESCO-raad in Parijs is goedgekeurd.
Inspectie onderzoek.
De inspectie heeft vanaf vorig jaar een aantal scholen van onze Stichting bezocht. Daarnaast houden zij een aantal
thema-onderzoeken. Wij zijn uitgenodigd voor een gesprek met de inspectie over onze kwaliteitsverbetering, de doelen
daarbij en de aansluiting op de populatie. De papieren die we daarvoor moeten invullen zijn al richting inspectie
gegaan. Begin oktober is er een digitaal gesprek met 2 inspecteurs hierover. We houden u op de hoogte.
Pennen, oortjes en blokjes.
Van school krijgen de kinderen vanaf groep 3 een leerling blokje en vanaf groep 4 een vulpen en oortjes voor de
computer. Met de kinderen wordt ook duidelijk besproken dat deze spullen t/m groep 8 met hen meegaan. De
bedoeling is ook dat ze er voorzichtig en zorgvuldig mee om gaan. Bij verkeerd gebruik (bijv. het hele blokje
onderkliederen), pen/ oortjes kapot maken of kwijtraken, koopt het kind via school een nieuw exemplaar. De prijzen
hiervoor zijn; vulpen € 6,00, blokje € 2,50 en oortjes € 5,00. U kunt uw kind geld meegeven als er een nieuw exemplaar
van deze genoemde zaken moet worden aangeschaft.
Schoolfruit.
Hoera, het is weer gelukt (via loting en volgorde van aanmelding) om via de EU-schoolfruit voor onze school te
ontvangen. Van begin november tot half april gaan we weer driemaal per week (woensdag, donderdag en vrijdag)
allerlei groente en fruit eten met elkaar. Meer informatie volgt nog! Dank aan juf Laura voor het regelen.
Parkeren.
We vroegen het al via de weekmail, nu nogmaals via de info: er is heel weinig parkeergelegenheid rond de school.
Daarom vragen we u met klem om uw kind lopend of met de fiets te brengen. Er staan nu te veel auto’s op plaatsen
waar dit niet mag- het gevolg is dat er gevaarlijke situaties ontstaan omdat overstekende kinderen en hun ouders geen
goed overzicht hebben. Dit is vooral het geval aan de Larenseweg. De verkeerspolitie controleert deze maanden extra
streng- een bon is zo gekregen. Als het echt niet anders kan en u brengt uw kind met de auto naar school, dan gaan
we ervan uit dat u uw auto op de juiste plaats parkeert! Dank voor uw medewerking en uw begrip!
Corona.
Helaas is CORONA aan een opmars begonnen. Dat betekent dat we weer over een aantal maatregelen toelichting
moeten geven:
Vanaf komende maandag kunnen leerkrachten – met een speciale verklaring van hun directeur- zich met voorrang
laten testen. Het streven is dat binnen 24 uur de uitslag er is. Wij hopen dat dit inderdaad betekenen gaat dat we
maximaal 2 dagen iemand moeten vervangen (bij een negatieve uitslag). Gezien het enorme tekort aan leerkrachten
cq. invallers, hopen we dat we de klas kunnen opvangen- er is geen garantie dat dit ook echt gaat lukken. Is er geen
inval, dan zijn de kinderen thuis en hebben dan werk dat zij thuis kunnen doen. Per geval bekijken we in overleg of de
leerkracht digitaal met groepjes aan de slag kan, of er toch te ziek voor is en het niet voor elkaar krijgt.
Ook in het geval dat uw kind thuis moet blijven vanwege een zieke huisgenoot (benauwd, koorts of positief getest) kan
er gewerkt worden aan de taak die ieder kind dan krijgt.
M.b.t. het “snotneusbesluit” is er inmiddels de volgende informatie; heeft een kind wel een snotneus, maar verder geen
klachten zoals benauwdheid, koorts of hoesten, dan mag het naar school ( mits er in het gezien geen zieken zijn met
de genoemde CORONA klachten, of er huisgenoten in afwachting zijn van een test); zie de beslisboom in de bijlagedeze is van 0 jaar t/m groep 8. In twijfelgevallen vragen wij u te overleggen met de GGD.
Het kabinet heeft de oproep gedaan om zoveel mogelijk afstand te houden. Daarnaast is er weer een nieuw protocol
voor het onderwijs gemaakt. Dat betekent dat we voorlopig nog geen ouders op het schoolplein of in de school (per
bijzondere uitzondering) mogen ontvangen. We houden het naar binnen en buiten gaan zoals het nu is. We willen u
vragen niet te vroeg te komen met brengen en/ of halen.
Ook willen we u vragen direct na het binnengaan van de school door uw kind naar huis te gaan en niet te blijven
praten. Daarnaast een verzoek om uw kind echt bij u te houden en het niet rond te laten rennen en spelen. Dat geeft,
naast dat dit niet de bedoeling is gezien de voorschriften, te veel overlast, ook voor de kantoren van Dudok.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Dinsdag 29 september 19.30 uur: MR
Woensdag 30 september: Kinderboekenweek
Vrijdag 9 oktober: de info verschijnt en start herfstvakantie om 12.30 uur
Zaterdag 10 oktober: Einde Kinderboekenweek
Maandag 19 oktober; studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij
Dinsdag 20 oktober; de school begint weer
We wensen u een heel fijn weekend! Team Avonturijn.
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