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Beste ouders,

26 juni 2020

Hierbij ontvangt u de één na laatste infobrief van dit schooljaar. Het is een uitgebreide versie. Waarmee we
een aantal zaken afronden, terugkijken op dit bizarre schooljaar en nieuwe leerkrachten zich aan u
voorstellen. Ook is de info 1 dag eerder dan gewoonlijk- dat heeft te maken met het feit dat we morgen n flinke
interne verhuizing hebben en daarmee aan de slag zijn.. Volgende week komt er een korte info met het laatste
nieuws voor de vakantie uit.
Na de vakantie gaan we – mits de omstandigheden dit toelaten - weer over op ons reguliere ritme weekmail
en info om de week, u ontvangt dus wel wekelijks nieuws, maar vanuit verschillende kanalen. En
vanzelfsprekend ontvangt u direct nieuws als dat nodig mocht zijn.
Vanuit het team.
Zwaaiden we in de vorige info’s een aantal collega’s uit, in deze info stellen de nieuwe collega’s zich aan u
voor:
Juf Lot Beukers (groep 1/2C): Ik ben 48 jaar en woon met mijn man en 3 kinderen van 17, 15 en 13 jaar in
Bussum. Ik ben orthopedagoog, heb gewerkt met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en ben ook een tijd
thuisgebleven toen mijn eigen kinderen nog klein waren. De afgelopen 3 jaar heb ik gewerkt als peuter juf op
een peuterspeelzaal in Hilversum. Het afgelopen schooljaar heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs en
ben ik gaan werken op de instroomgroep van de Dr. H. Bavinckschool. Ik heb ontzettend veel zin om na de
zomervakantie te starten als juf op een kleutergroep van de Avonturijn en weet nu al dat ik weer ontzettend ga
genieten van alle mooie momenten die ik met de kleuters mag meemaken.
Juf Ilse Stuifzand (groep 4): Ik ben 25 jaar. Ik ben werkzaam geweest op scholen in Almere in de groepen 1
t/m 4. Door een verhuizing wilde ik graag wat dichterbij huis gaan werken. Dat is gelukt! Volgend schooljaar
zal ik fulltime werkzaam zijn op de Avonturijn in groep 4. Hier kijk ik met veel plezier naar uit en kan niet
wachten om te beginnen. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie! Tot in augustus, Ilse
Juf Felicia Nieuwenhuizen- van Gent (groep 6):
Graag stel ik mij aan u voor: ik ben 28 jaar en woon samen met mijn man Erik en onze hond Marley in Soest.
Sinds een paar jaar werk ik als groepsleerkracht in het basisonderwijs en heb daarbij voornamelijk ervaring
opgedaan in de midden- en bovenbouwgroepen. In mijn vrije tijd mag ik graag koken, winkelen en reizen.
Afgelopen donderdag 18 juni heb ik al even kennis gemaakt met de klas tijdens het wenmoment. Zowel de
sfeer in de groep als ook op school heb ik als heel fijn ervaren en ik heb er dan ook veel zin in om op
Avonturijn te starten.
Ik wens u alvast een fijne zomervakantie!
Juf Annelies Smit- Jekel neemt de werkzaamheden van juf Sonja over: ondersteuning groep 5 t/m 8. Haar
benoeming is pas afgelopen week rondgekomen, vandaar dat we dit niet eerder aan u konden melden. Juf
Annelies stelt zich hier aan u voor:
Ik woon in Vreeland, ben 61 jaar (nog net) en getrouwd met Edo. We hebben een zoon, Pelle. uit huis maar
we hebben bij huis wat schapen lopen in de oude boomgaard, een hond, twee katten en een toompje kippen.
Daarnaast rijd ik enthousiast paard, maak mooie tochten op de Veluwe. Verder lees ik veel, doe aan yoga,
bezoek theater en bioscoop graag en we gaan samen graag met de camper op pad bij het mooi weer. Het
onderwijs is mij zeer dierbaar en eigenlijk ook een hobby. Na bijna 40 jaar voor de klas te hebben gestaan heb
ik er voor gekozen om een stapje terug te doen en collega’s en kinderen te ondersteunen op school. Het lijkt
me erg leuk om dit, naast IKC Wereldwijs, ook op de Avonturijn te doen. Ik heb er heel veel zin in‼️ Fijne
zomer allemaal, een zonnige groet,
Dag groep 8.
Volgende week gaat groep 8 dan echt afscheid nemen. We doen dit op de avond van 1 juli met de ouders van
de kinderen erbij. Vrijdag zwaaien we hen met de hele school uit. En nu in deze info. Jullie zijn toe aan een
nieuwe stap; jullie kunnen dat ook, je bent er klaar voor. Het zal voor ons wennen zijn jullie volgend jaar niet
meer dagelijks te zien. We wensen jullie alle goeds, veel plezier en succes op je nieuwe school en laat nog
eens weten hoe het met je gaat! Tot ziens!
Dank u wel.
Het afgelopen schooljaar was - zacht uitgedrukt - bijzonder, spannend en erg pittig voor ons allemaal- zeker
ook voor u als ouders. Werden we door een nooit eerder voorgekomen pandemie allemaal thuis gehouden,
naast uw werk had u ook de kinderen en hun huiswerk thuis. Dat vroeg heel veel van u, dat was pittig en soms
(te) zwaar. Het was wennen voor ons allemaal. Toch hebben we het hele jaar door hulp van ouders gehad,
bemoedigende woorden, complimenten, kritische vragen, meedenken, kritiek (waar we altijd zorgvuldig naar
hebben gekeken en wat mee hebben gedaan waar dit kon) hulp op allerlei terreinen waar we heel blij mee
zijn. Daarom hebben we dit jaar alle ouders een kleine attentie gegeven, om uit te drukken hoezeer we dit
waarderen. Dank u wel!

Vakantierooster:
Zoals we u beloofden plaatsen we nogmaals het vakantie- en studiedagenrooster zodat dit in uw agenda kan.
De data kunt u altijd terugvinden op onze site, in de jaarkalender (die op de 1 e schooldag meekomt) en in de
bijlage schoolgids; u ontvangt deze per mail op de 1e schooldag en deze staat ook op de site.
Vakanties:
 Herfstvakantie: maandag 12 t.e.m. vrijdag 16 oktober 2020
 Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021
 Voorjaarsvakantie: maandag 22 t.e.m. vrijdag 27 februari 2021
 Paasvakantie: vrijdag 2 t.e.m. maandag 5 april 2021
 Meivakantie: maandag 26 april t.e.m. vrijdag 7 mei 2021
 Hemelvaartvakantie: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
 Pinksteren: maandag 24 mei 2021
 Zomervakantie: maandag 12 juli t.e.m. vrijdag 20 augustus 2021
Eerder uit: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)
 Vrijdag 9 oktober 2020
 Vrijdag 18 december 2020
 Donderdag 1 april 2021
 Vrijdag 23 april 2021
 Vrijdag 9 juli 2021
Studiemiddagen: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)
 Maandagmiddag 14 september 2020
 Donderdagmiddag 26 november 2020
 Donderdagmiddag 7 januari 2021
 Maandagmiddag 14 juni 2021
Studiedagen: (de kinderen zijn de hele dag vrij)
 Maandag 19 oktober 2020
 Donderdag 11 februari 2021
 Woensdag 24 maart 2021
 Dinsdag 1 juni 2021
Klassenapps.
Zoals al eerder gecommuniceerd en toegelicht aan u, worden de laatste schoolweek de klassenapps
opgeheven. Vanuit school wordt de communicatie gevoerd via PARRO of de mail. Dat valt ook onder de
verantwoordelijkheid van school. Vanzelfsprekend kunnen ouders zelf een klassenapp starten; deze is dan
voor eigen verantwoordelijkheid. Vanuit de wet AGV en het protocol nemen leerkrachten geen deel aan apps
of andere social media van ouders; ook hier is dit om de verantwoordelijkheid en het houden van zuivere
communicatielijnen overzichtelijk te houden. Het staat misschien een beetje onvriendelijk, maar het is
vanwege een goede reden zo opgezet.
Planten en plein.
Wat fijn! Diverse ouders en leerkrachten nemen ieder 1`week in de vakantie het plein onder hun hoede; even
kijken of alles in orde is en bij droogte/ warmte de plantjes water geven. Super dat dit zo kan. Ontzettend
bedankt voor de hulp! We sparen hard voor een sprinkler installatie- die kunnen we eind van het kalenderjaar
laten aanleggen. Tot die tijd geven we zelf water. We zoeken nog iemand die de week van 27 t/m 31 juli n
oogje in het zeil zou willen houden. Wie oh wie? We horen het graag!
1e schooldag.
We hebben het al eerder geschreven: op de 1e schooldag krijgt uw oudste kind een aantal papieren mee.
Daarnaast heeft ieder kind papieren mee om ingevuld te worden door u. De schoolgids en bijlage schoolgids
komen via PARRO naar u toe. We vinden het belangrijk om het schooljaar met elkaar te openen, juist met de
ouders erbij; we denken na hoe we dit kunnen vormgeven. Omdat de richtlijnen veranderen, kunnen we pas in
de laatste vakantieweek (als we al aan het werk zijn op school) besluiten hoe we dit vorm gaan geven. N.a.v.
de maatregelen van gisteren, wachten wij nu op een protocol voor het basisonderwijs- wat zijn de maatregelen
t.a.v. ouders in de school bijv.. Dat nieuwe protocol laten we ingaan na de vakantie. Natuurlijk hoort u van ons
de veranderingen. Die ontvangt u in de laatste vakantieweek, samen met een uitnodiging voor de 1e
schooldag van ons..
Vanuit MR
Het jaarverslag van de MR is meegestuurd als bijlage.

Vanuit AC
Vanuit de AC blikken we graag even terug op de activiteiten van het afgelopen schooljaar.
Die helaas door de omstandigheden alleen in het eerste deel van het schooljaar hebben plaatsgevonden.
In september zijn we op schoolreisje geweest naar de Efteling, dit park proberen we 1x in 5 jaar te bezoeken.
Zodat ieder kind één keer in zijn Avonturijn-carrière hier mee naar toe gaat.
De voorbereidingen voor de decemberfeesten beginnen altijd al eind september/ begin oktober. Dit jaar
hadden we voor het eerst een Schatkamer van de Sint in de school, waarin ieder kind zijn/haar eigen
cadeautje mocht uitkiezen op de dag dat de Sint onze school bezocht. Het was een groot succes.
Met kerst bezochten de kinderen de kerk en zongen ze met elkaar Christmas Carrolls op school, hierbij heeft
de AC niet hoeven assisteren. Wel hebben wij ervoor gezorgd dat u als ouder een drankje en een hapje had
nadat u naar deze mooie liederen had geluisterd. Ook ondersteunt de AC bij de voorbereidingen voor het
maken van de kerststukjes. En hebben wij, omdat we in oktober de ‘dag van de leerkracht’ waren vergeten, de
juffen met kerst een kleine attentie gegeven.
De schoolfotograaf bezocht ons dit jaar al in januari, direct na de kerstvakantie. Op de dagen dat de fotograaf
er is, helpen wij vanuit de AC met het begeleiden van de klassen, het positioneren van de kinderen (op
aangeven van de fotograaf) en het schoonvegen van snoetjes en rechttrekken van kleding.
En toen terwijl wij ons aan het voorbereiden waren op activiteiten in het voorjaar, ging de school dicht. Pasen,
koningsspelen, de avondvierdaagse en de feestelijke laatste schooldag zijn helaas dit jaar aan ons voorbij
gegaan. We hebben als AC daarom besloten dat u een deel van de ouderbijdrage teruggestort heeft
gekregen.
Omdat de juffen een grote omslag hebben moeten maken toen de school dicht moest, heeft de AC namens
alle ouders hen een klein verwenpakketje gegeven, samengesteld door Dille & Kamille.
Op de laatste schooldag regelen wij elk jaar een springkussen, waterbaan en een ijskarretje. We hebben
zitten brainstormen om iets dergelijks alsnog te organiseren, maar met alle maatregelen die nog van kracht
zijn wordt dit een te grote klus. De kinderen krijgen daarom vanuit de AC een kleinigheidje mee op de laatste
schooldag en zij zullen onder schooltijd een (verpakt) ijsje van ons krijgen.
Hopelijk kunnen we in het volgens schooljaar de activiteiten weer zo veel mogelijke organiseren zoals wij
gewend zijn. Het eerste wat op de agenda staat is het schoolreisje in september. We gaan het zien. Wij
wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe!
Zonnige groet, namens alle AC-moeders,
Floor Veenstra, voorzitter AC.
Ouderpeiling: uitwerking voor Avonturijn.
Wat fijn dat zoveel ouders de peiling hebben ingevuld. 38% heeft deze ingevuld en geretourneerd. Heel erg
bedankt! Zo kunnen we goed zien wat goed ging en wat knel- en eventuele verbeterpunten zijn.
Fijn om te zien dat de meeste uitslagen overwegend positief waren! De uitslag met opmerkingen is bijgevoegd
als bijlage. In de MR is dit afgelopen week besproken. In het team komt deze, naast onze eigen evaluatie
(waarbij een aantal punten gelijk waren aan de door u genoemde knelpunten) in de laatste vakantieweek
terug. Dan worden er (teambreed) afspraken gemaakt over met name de wijze van versturen, de hoeveelheid,
de digitale lessen enz. enz. Zodat het vanaf het begin gestructureerd verloopt. We hebben veel aan uw
opmerkingen en suggesties. Dank! Waar ze meerdere malen zijn genoemd zijn ze ook opgenomen in de
uitwerking. (zie de bijlage)
Data:
Woensdag 1 juli: afscheidsavond groep 8
Vrijdag 3 juli: uitzwaaien groep 8 rond 10 uur en start van de vakantie om 12.30 uur!
Maandag 16 augustus, 8.30 uur: de school begint weer.
Bijlagen:
 Uitslag ouderpeiling omtrent CORONA tijd
 Jaarverslag MR

Een heel fijn weekend gewenst! Team Avonturijn.

