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Beste ouders,

28 augustus 2020

Hier is hij dan, de eerste echte info van het nieuwe schooljaar. We hopen vanaf nu het “normale” ritme weer op te
kunnen pakken van weekmail en info die elkaar om de week afwisselen. De info zal een maal per maand
informatief zijn met ook stukjes over ons onderwijs, de andere maal zal deze korter en meer organisatorisch van
aard zijn (is het streven).
Waar het kan willen we de routines weer oppakken, waar het nodig is passen we aan of schuiven we door. En
natuurlijk krijgt u van ons bericht wanneer dit nodig is! Maar; de school is gestart en er wordt in alle groepen al flink
gewerkt. De sfeer is prima, de kinderen en juffen blij dat we weer zijn gestart. In deze info vertellen we u weer over.
We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Het thema van de eerste twee schoolweken ging over ‘’Overgaan”. Van zomer naar herfst, van baby naar peuter,
van kind naar puber, van puber naar volwassene, van schooltijd naar vakantieperiode, van verdrietig naar blij. De
mens maakt voortdurend overgangen in zijn leven mee, meestal gebeurt dat onbewust. Soms worden ze duidelijk
gemarkeerd als mijlpalen omdat ze als belangrijk ervaren worden. In dit thema worden de kinderen zich bewust
van overgangsmomenten in het leven van mensen en dat die betekenisvol zijn. Ze ontdekken hoe deze
overgangssituaties leermomenten kunnen zijn, in het omgaan met wat het leven met zich meebrengt aan
vertrouwen, angst, verwachting en verlangen.
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over een bijzondere overgang: namelijk de overgang van slaaf naar vrij mens.
Mozes en Aäron proberen de farao over te halen het Joodse volk te laten gaan. Dit gaat niet zo gemakkelijk. Een
vrij mens zijn, moet je namelijk oefenen. Elkaar vrijlaten, moet je leren.
Vanuit het team.
Juf Jamie (groep 1 /2 C) geniet nu van haar verlof; met haar dochtertje Sara gaat het prima- zij is nu thuis en groeit
als kool. Een heel fijn verlof Jamie!
Juf Felicia (groep 6) juf Ilse (groep 4) Juf Jill en Juf Lot (groep 1 /2 C) en juf Annelies (ondersteuner) zijn bij ons
gestart. Van harte welkom en heel veel werkplezier op onze school!
Startgesprekken.
Vanaf volgende week wordt er gestart met de vertelgesprekken. Vanaf groep 3 nemen de kinderen ook deel aan
de gesprekken. Als leidraad wordt het papier met de vragen gebruikt dat de kinderen hebben meegekregen en wat
u digitaal is toegestuurd. Dit papier bewaren we goed en gebruiken we later weer om nog eens op terug te komen.
Neemt u het ingevuld mee naar het gesprek? Dank u wel.
Jaarplanning en datum rechtzetten.
Op de eerste schooldag heeft u van ons allerlei papieren ontvangen via uw (oudste) kind. Fijn dat al zoveel ouders
de papieren ingevuld hebben geretourneerd! Als u dat nog niet heeft gedaan, dan vragen we u dat z.s.m. te doen;
wij weten dan precies waar we u kunnen bereiken en wat uw wensen zijn t.a.v. medicatie en foto’s/ film. Dank
alvast!
U ontving ook de papieren jaarplanning; we weten niet wat wel of niet kan doorgaan, maar we hebben wel alles
ingepland- zo bekijken we per keer wat mogelijk is. Op deze planning staat de einddatum van de grote vakantie
verkeerd vermeld- dit moet 22 augustus 2021 zijn i.p.v. 13 augustus. Op de site en in de bijlage schoolgids staat dit
wel goed vermeld, maar hier ging het mis. Onze excuses voor de vergissing en dank aan een attente ouder die ons
daarop wees!
Website.
Op de website van onze school staan altijd de info’s, de schoolgidsen, de jaarplanning en andere informatie. U
kunt hier ook een verlof formulier downloaden bijvoorbeeld.
Heeft u een formulier nodig (inschrijf of verlof) dan kunt u dit ook vragen aan de leerkracht, op de tafel bij de ingang
van de kleuters staan blauwe bakjes met deze formulieren. De bedoeling was dat ouders dit zelf konden pakken,
maar nu er geen ouders in de school kunnen komen, kunt u de leerkracht vragen dit even mee te geven aan uw
kind.
Ouderbijdrage.
De ouderbijdrage wordt medio oktober digitaal geïnd via een betaalverzoek dat u ontvangt. Wanneer dit gaat
starten, dan vermelden we dit even in de info; zo weet u dat dit eraan komt. U hoeft dus niets zelf te doen!
Ook de schoolreisjes worden op deze wijze geïnd.

Schoolreisjes.

De schoolreisjes stonden gepland voor vrijdag 18 september. We hebben als team zorgvuldig nagedacht en
besproken of het verstandig en verantwoord was deze nu door te laten gaan. Bij het nemen van de beslissing zijn
de ouders vanuit de MR en AC betrokken geweest. Hoewel beiden bestemmingen alle voorzorgsmaatregelen
hebben getroffen en goede protocollen hebben, vonden wij het nu niet verstandig om met grote groepen kinderen
naar bestemmingen te gaan waar ook andere scholen zijn. Ook vonden wij het niet kloppen om de oproep van d
eregering te negeren om juist nu niet naar plekken te gaan waar veel mensen samen zijn. We hebben de
schoolreisjes daarom verplaatst naar vrijdag 21 mei. We hopen dat zij dan wel gewoon kunnen doorgaan.
Kamp.
Het schoolkamp van groep 8 daarentegen gaat wel door- ook dit besluit is genomen in samenspraak met de
ouders van MR en AC. De kinderen zitten in een aparte, eigen locatie in het bos met eigen sanitaire voorzieningen
en mengen nergens met andere groepen. We hebben de ouders van groep 8 laten weten waarom wij denken dat
dit kan doorgaan en ook om hun reacties gevraagd. Die zijn overwegend positief. Natuurlijk houden we alle
ontwikkelingen nauwlettend in het oog- blijkt dat zaken veranderen, waardoor het niet meer verantwoord is, dan
gaat het kamp alsnog niet door. Omdat dit niet doorgeschoven kan worden (alles zit al een jaar van tevoren vol)
duimen we heel hard dat het zo blijft zoals het nu is- dan kan het doorgaan.
Parrot en mail.
Gelukkig hebben de meeste ouders inmiddels ingelogd op Parro en Parnassus; zo kunt u met 1 inlog beiden
kanalen gebruiken. Bij sommigen zijn er nog moeilijkheden, daarom komt de info vandaag nog per mail en via
Parro. De volgende info en andere berichten komen dan alleen nog via Parro. Zo ontvangt u alles via 1 kanaal.
Corona maatregelen.
U heeft van ons in de laatste vakantieweek een bericht ontvangen waarin we op een rij zetten wat wel en wat niet
mogelijk was vanuit het laatste protocol voor de basisscholen. We hebben geprobeerd de ouders op het plein toe
te laten, maar na 2 dagen bleek dat we geen 1,5 meter konden garanderen. Daarom staan de ouders van de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 nu op een andere plaats. We merken dat er soms te veel ouders bij het
toegangshek blijven staan naar het plein toe (ingang binnenstraat). We willen u vragen daar echt plaats te maken
voor andere ouders die hun kind daar brengen; dus s.v.p. brengen tot aan het hek en dan even een ander plekje
zoeken. Zo kunnen we ook daar de 1,5 meter afstand garanderen. Als de klassen naar binnen zijn, zorgen wij dat
er nog meerdere mensen zijn die kinderen, die iets later zijn opvangen en helpen naar hun klas te gaan. Ouders
mogen echt de school niet in, tenzij er toestemming voor is.
We willen u vragen om, als u in een oranje gebied bent geweest, of een uitslag van een test afwacht, om dan echt
niet op het schoolterrein te komen (plein en binnenstraat).
Ook voor de leerkrachten geldt; bij milde klachten laten testen en thuis de uitslag afwachten. Dat kan betekenen
dat een klas een dag thuis is als we voor de leerkracht geen vervanger kunnen vinden.
Al zijn er veel richtlijnen, we kijken toch wat we wel door kunnen laten gaan, eventueel in aangepaste vorm. Een
aantal zaken waarvoor dat geldt, staan ook weer onderaan deze info op een rij voor u.
Moestuin en schoolplein werkgroep.
Onze school heeft een prachtige school/ moestuin en veel plantvakken op het
plein. Deze worden onderhouden door een groep enthousiaste ouders.
Enthousiaste en bevlogen initiator vanaf het eerste uur is Maarten Vermeulen; hij
heeft dit met een aantal ouders opgebouwd. In de talentenfabriek heeft hij een
aantal jaren met kinderen in de moestuin gewerkt. Vanwege drukke
werkzaamheden heeft hij zijn taak als aanspreekpunt neergelegd. Gelukkig blijft hij
wel meehelpen in de tuin. Ontzettend bedankt voor al je inzet en meedenken
Maarten! Super dat er zo’n betrokken groep blijft bestaan en dat de taken van
maarten zijn overgenomen door Janine, Femke en Roos. Het laatste weekend voor
de vakantie is er door de groep hard gewerkt in de tuin en op het schoolplein. Als
verrassing hadden zij overal hele leuke bordjes/ wegwijzers neergezet. Ontzettend
leuk en heel erg bedankt!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Vanaf maandag 31 augustus: startgesprekken
Vrijdag 11 september: de info verschijnt weer
Maandagmiddag 14 september: Studiemiddag, de kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur
Maandag 21 t/m woensdag 23 september: kamp groep 8
Vrijdag 25 september: de info verschijnt weer
Dinsdag 29 september 19.30 uur: MR
Woensdag 30 september: Kinderboekenweek
Vrijdag 9 oktober: de info verschijnt en start herfstvakantie om 12.30 uur
Maandag 10 september; studiedag, de kinderen zijn deze dag vrij
Dinsdag 20 september; de school begint weer
We wensen u een heel fijn weekend! Team Avonturijn.

