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Beste ouders /verzorgers,

Hilversum, 27 november 2020.

Hierbij ontvangt u van ons weer de laatste info van november. Wat gaat het allemaal snel! Op school bruist het van de
gezelligheid en activiteiten. Het sinterklaasjournaal wordt vol spanning gevolgd……….de school is prachtig versierd- hartelijk
dank aan de ouders en collega’s van de werkgroep die dat in de avonduren hebben gedaan! De verraste koppies van de
kinderen waren zo mooi om te zien! Het was een schot in de roos. Nogmaals hartelijk dank!
En ondertussen draait ook de kerstcommissie op volle toeren. Voorop staat saamhorigheid en het samen kerstfeest vieren als
school. Waarbij we – bij beide feesten - u als ouders zoveel mogelijk willen betrekken, binnen alle mogelijkheden. Veiligheid en
het elkaar beschermen staan natuurlijk voorop!
In deze info kunt u daarover al het e.e.a. lezen. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Het nieuwe thema heet “aanpassen”. Alles is in beweging, niets blijft hetzelfde. Ook in de huidige tijd is dat voor ons heel
herkenbaar: denk hierbij wat Corona met ons doet. Veranderen is soms ingewikkeld. De leerlingen maken in deze tijden mee
dat er misschien weleens een andere leerkracht voor de groep staat. Hoe is dat voor hen? Veranderen kan namelijk lastig zijn.
In de Bijbelverhalen horen we dat er in Bethlehem hongersnood is. Naomi en haar man besluiten met hun gezin naar een ander
land te verhuizen. Wanneer Naomi in het nieuwe land is, verliest zij haar man en twee zonen. Ze besluit terug te keren naar
haar geboorteland, samen met haar schoondochter Ruth. Ruth mag aren rapen op het land van Boaz. Door de aren mee te
nemen van het land, kan ze thuis brood bakken. Op die manier zorgt Boaz goed voor haar en haar schoonmoeder.
Vanuit het team.
Juf Laura heeft een virale longontsteking opgelopen. Uitzieken en rust nemen is het devies. Concreet betekent het dat zij
misschien incidenteel wel eventjes op school kan zijn, maar zeker geen lessen mag en kan geven tot de kerstvakantie. Haar
lessen op maandag in groep 6 en op donderdag en vrijdag in groep 1 /2 A worden overgenomen door juf Quirine.
We zijn heel blij te kunnen melden dat de vacature in groep 8 is ingevuld; na de vakantie komt juf Suzanne Galama op de
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 8! Suzanna heeft ruim 10 jaar gewerkt op een school in Amsterdam en heeft daar
veel ervaring opgedaan met een onderwijsmodel dat erg lijkt op het onze. Met deze kennis kan zij ons weer verder helpen in
onze schoolontwikkeling. Juf Suzanne heeft zich al schriftelijk voorgesteld aan de ouders. Zij komt binnenkort verder kennis
maken met de kinderen. Ze heeft al een paar maal meegekeken en -gelopen op school. Na de vakantie wordt ook zo’n moment
van kennismaking gerealiseerd voor de ouders.
Juf Jolanda werkt op maandag en dinsdag in de groep en op donderdag en vrijdag is juf Suzanne er. De woensdag werken de
juffen om en om. Omdat juf Jolanda full time werkt heeft zij op donderdag en vrijdag andere taken in de school. Zij is die dagen
dan ook geen aanspreekpunt voor groep 8.
Juf Jamie, we meldden dit al eerder, komt terug van ouderschapsverlof. Ze is gisteren al even in groep 1 /2 A geweest om
kennis te maken met de kinderen en haar dochtertje Sara te laten zien. Zij gaat direct 2 dagen starten na de vakantie, de 3e dag
heeft zij nog tot de meivakantie ouderschapsverlof. Om deze 2 dagen goed aan te laten sluiten, gaat juf Jamie werken in groep
1 /2 A op donderdag en vrijdag- naast juf Linda die op maandag en dinsdag werkt. Juf Tanneke is er op de woensdag, zoals al
tot nu toe het geval is. Als het ouderschapsverlof van juf Jamie helemaal is afgelopen, gaat zij na de meivakantie ook op
woensdag werken. Juf Tanneke gaat dan ondersteunende werkzaamheden doen in de kleutergroepen. Juf Laura stapt over
naar groep 1 /2 C- zij werkt daar op de maandag, donderdag en vrijdag. Juf Jill is er op dinsdag en woensdag.
Juf Lot, die in de vervanging van juf Jamie werkt, stopt haar werkzaamheden op onze school. Zij gaat op de Bavinck-school een
ander zwangerschapsverlof vervangen. Omdat dit verlof iets eerder begint zal zij 4 december voor het laatst bij ons op school
zijn. We willen Lot ontzettend bedanken voor alles wat zij heeft gedaan in de groep en haar inzet voor Avonturijn. We wensen
haar alle succes toe op haar nieuwe school!
Omdat juf Quirine nu niet - i.t.t. eerdere berichten aan de ouders - kan vervangen, worden de 2 weken tot de vakantie ingevuld
door juf Jill (4 dagen per week) en meester Marius (op de donderdag), bekende en vertrouwde gezichten voor de kinderen. Na
de vakantie zal juf Laura op maandag, donderdag en vrijdag werken in groep 1 /2 C. Juf Jill is er op dinsdag en vrijdag.
Juf Felicia uit groep 6 neemt na de kerstvakantie haar vrije dag nu op de vrijdag. Zij wordt vervangen door juf Jolanda.
Het was een flinke puzzel, maar we zijn blij en trots dat we deze hebben kunnen op lossen. De kinderen hebben allemaal vaste
leerkrachten die zij al kennen. De ouders van de betreffende groepen zijn van deze wisselingen al eerder op de hoogte gesteld.
Hybrideonderwijs.
Op alle scholen is een document, c.q. afsprakenmodel gemaakt wat wij doen in verschillende situaties, waarin er thuisonderwijs
gegeven moet worden. We hebben dit bijna rond- vorige week is dit ook in de MR toegelicht.
Aan alle ouders van groep 3 t/m 8 willen we vragen om te proberen of u nog in TEAMS kunt inloggen. Als dat niet het geval is,
dan vragen wij u om dit direct te melden aan de leerkracht van uw kind. We kunnen dan zorgen dat alles in orde is “voor het
geval dat’. Aan de ouders van groep 1 t/m 8 willen we vragen om ons te laten weten als u echt een laptop of tablet nodig heeftdeze worden dan, indien nodig, uitgeleend door school. Door dit vooraf al te inventariseren weten we op het moment dat het
nodig is, wie extra devices nodig heeft. We willen u vragen om dit ook aan de leerkracht van uw kind te laten weten.
Groep 3 t/m 8 krijgt opdrachten, c.q. weektaken via TEAMS- waarbij we ervoor zorgen dat er een goede afwisseling is tussen
digitaal en schriftelijk werk. De kleutergroepen ontvangen opdrachten via PARRO. Indien er pakketten werk moeten worden
opgehaald, hoort u dit als ouders via PARRO: dit is het medium waarmee wij communiceren naar alle ouders.

Ouderpanel.
Gisterenavond is het ouderpanel – digitaal - van start gegaan. Het bestaat uit 7 ouders en 3 teamleden. Een mooi aantal om
digitaal met elkaar van gedachten te wisselen! Wat fijn om met zoveel positief kritische meedenkers te sparren! Fijn om zoveel
input te ontvangen, dat houdt ons extra scherpt en alert!
Het eerste onderwerp was communicatie; wat wij als school aan u communiceren is dat ook wat u wilt weten? Wat wordt er
gemist, waar is behoefte aan? Wat is top en wat moet verbeterd? Zo hopen we met de input vanuit dit panel, naast die vanuit
MR en AC een nog breder beeld te hebben van wat er leeft onder ouders en waaraan behoefte is.
Sinterklaas.
Op vrijdag 4 december, vieren we sinterklaas op school. Sinterklaas werkt dit jaar vooral thuis, dus zijn bezoek is niet zeker! We
hopen wel dat hij wat pieten stuurt! Hun eventuele komst op school is dit jaar alleen voor de kinderen en de leerkrachten.
Omdat onze buitenruimte te klein is om te kunnen garanderen dat er voldoende afstand gehouden kan worden, is er geen
centrale ontvangst buiten. Natuurlijk is er wel vrolijke sinterklaasmuziek! Want het is toch feest!
Of er Pieten komen (en wie weet sint zelf toch ook) houden wij daarom nog even geheim.
Uiteraard willen wij graag met u delen hoe de dag is gegaan en daarom zorgen de leerkrachten voor foto’s en filmpjes die aan
het eind van de dag op Parro geplaatst zullen worden.
We willen de kinderen die niet op school kunnen zijn, online mee te laten kijken met het feest.
Wilt u dit uiterlijk 3 december voor 15.00 aan juf Jill mailen (j.zwiers@proceon.nl) als uw kind er niet bij kan zijn? Dan zorgen wij
dat u een uitnodiging via Teams ontvangt om live mee te kijken vrijdagochtend!
De AC verzorgt - zoals elk jaar - het pauzehapje, natuurlijk goed verpakt zoals de RIVM heeft aangegeven.
Zij zullen die dag GEEN drinken verzorgen, dus wilt u dit uw zoon/ dochter zelf meegeven?
Alle leerlingen zijn om 12.30 uur uit; een lunch hoeft dus niet mee die dag!
Kerstfeest op Avonturijn.
Het kerstfeest vieren we dit jaar net even anders maar zeker niet minder feestelijk!
Dit jaar gaan we een kerst musical opvoeren! Iedere groep heeft daarin een stukje en leren dat aan in een echte workshop!
Helaas kunnen de ouders niet bij de uitvoering aanwezig zijn maar we zullen ervoor zorgen dat u digitaal kunt mee genieten, de
informatie daarover krijgt u nog!
We maken zoals ieder jaar met alle kinderen een mooi kerststukje. De kinderen krijgen alle spulletjes van school. Dit jaar doen
we dat op donderdag 17 december. Die dag gaan we ook feestelijk lunchen. We willen u vragen de broodtrommeltjes extra
speciaal en feestelijk te maken, wij zorgen voor feestelijke aankleding in de groep. Bij een feestelijke lunch hoort ook feestelijke
kleding dus de kinderen mogen hun mooiste pak aan!
We steunen ook weer een goed doel tijdens deze periode:
Wie weet wat de magie van een nieuw jaar voor jou kan doen? Een mooie reis, geen corona meer of ... Een wens voor jezelf of
juist voor een ander. Iets groots of iets heel kleins. De Avonturijn hangt met haar leerlingen haar wensen op voor 2021 in de
Wensenboom in de Kwekerij.
Wij mogen met twee kinderen uit iedere groep een wens in de boom hangen, dat gaan we op 10 december gewoon onder
schooltijd doen. We vragen welke kinderen dat zouden willen, betreft het uw kind? Dan hoort u dat van de eigen leerkracht!
Iets doen voor een ander, is in deze tijden belangrijk. De school zamelt daarom voedsel in voor de Voedselbank in Hilversum.
Hoe we dat gaan doen hoort u nog van ons.
Goed doel voor iedereen.
Niet alleen de leerlingen, maar alle Hilversummers mogen in de Wensenboom hun wens komen ophangen! Kom van 7 t/m 24
december naar de Brandstore/VVV aan het Stationsplein. Haal hier een kerstbal om in de Hilversumse Wensenboom te
hangen. Voor elke kerstbal wordt een kleine donatie gevraagd, die je zelf mag bepalen. De opbrengst is bestemd voor de
Voedselbank in Hilversum.
Om alvast in uw agenda te boteren:
Vrijdag 4 december:
Sinterklaasviering, de kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
Vrijdag 11 december;
De info verschijnt weer
Donderdag 17 december: Kerstviering in de klas met daarna een feestelijke lunch. De kinderen mogen hun feestkleding aan.
Vrijdag 18 december:
De kerstvakantie begint om 12.30 uur.
Maandag 4 januari:
De school begint weer om 8.30 uur.
We wensen u een heel fijn en ontspannen weekend! Blijf gezond!
Team Avonturijn.

