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Beste ouders,

29 januari 2021.

Hierbij ontvangt u van ons weer de twee wekelijkse info. Een info nog in Lock down tijd. Toch is er best wel e.e.a. te vertellen, al zal de
info beperkter zijn dan anders, omdat een aantal zaken niet doorgaan of zijn doorgeschoven. Mocht er nieuws zijn, vanuit de regering
over het weer opengaan van scholen, dan hoort u natuurlijk direct van ons.
Vanuit het team.
Juf Laura is nog 100% zien; de longontsteking heeft veel gevraagd en het herstel duurt langer dan was verwacht. Gelukkig is de
vervanging rond; maandag t/m woensdag is juf Jill er. Op donderdag en vrijdag komt meester Marius.
Juf Samantha is er ook niet- zij wordt op al haar werkdagen vervangen door juf Quirine. Op woensdag werkt juf Annet.
Juf Tilly knapt gelukkig steeds verder op na de zware CORONA-variant die haar de hele kerstvakantie te pakken had. Zij mag nu
steeds baker en langer op school zijn en werkt weer vanuit huis.
Juf Ellen is komende week vanwege n ingreep even afwezig. De verwachting is dat zij de week van 8 februari weer aan het werk is,
vanaf huis in ieder geval, als het lukt ook weer vanaf school. Juf Tilly vervangt. Is zij er niet, dan is juf Tessa het aanspreekpunt.
Werk ophalen.
We hebben de afgelopen tijd een paar momenten van werk ophalen gehad- we doen dat in 1 uur tijd en alleen de kinderen mogen naar
binnen- ze gaan via een vaste looproute de school weer uit- dat werkt fantastisch. De kleuters halen wekelijks hun werk op het pleingelijk een sociaal moment voor hen. Sommige groepen hebben de kinderen werk voor 3 weken meegegeven, anderen voor 2 weken.
Daarom kan het gebeuren dat de ene groep wel werk moet halen en de andere niet. Volgt u de berichtgeving van de leerkracht- dan
komt het zeker goed!
Kinderen opvangen.
De scholen vangen deze maal zelf de kinderen op. Dat is fijn, we kennen hen immers het beste. Het betekent ook een hele puzzel- de
leerkrachten zijn de hele dag online met kleine groepjes aan het werk. Dat vraagt soms heel wat improvisatie en regelen om de kids op
te vangen. Het lukt net- het is heel fijn dat ook ouders zelf veel moeite doen zelf opvang te vinden voor ze een beroep op school doen.
Dank daarvoor! Tot er meer bericht komt houden we dit zo; de kinderen die zijn aangemeld worden opgevangen, geeft u het even tijdig
door als u toch andere opvang heeft gevonden? Dank! LET OP: ouders die gebruik maken van de BSO-opvang moeten zich wel
wekelijks bij BINK aanmelden!
Contact met de leerkracht.
We hebben in de vorige info gevraagd om de leerkrachten na 18.30 uur niet meer te storen. Terecht werden wij erop geattendeerd dat
het juist dan voor veel ouders een moment is om vragen en/ of andere zaken op de mail of app te zetten omdat het overdag te druk is.
Helemaal waar! Dat kunt u ook altijd doen, we hopen alleen op uw begrip dat de leerkracht de mail/ app dan niet meer dezelfde avond
zal beantwoorden, maar pas tijdens werktijd. Dank voor de input- zo kunnen we dit verduidelijken!
Lezen, lezen en lezen.
De schoolbieb houden we toch even gesloten- dit om te veel geloop in de school te voorkomen. Via Bol ( een boek voor € 0,01) en de
Bibliotheek Hilversum kunnen de kinderen leuke (luister) boeken lenen, of een verrassingstas laten maken. Maak er gebruik van- de
keuze is enorm en lezen is heel leuk en belangrijk!
Ziekmelden.
We willen u vragen om uw kind af te melden bij de leerkracht- per mail of klassentelefoon, als het ziek is. Dat is de kortste route- de
telefoon is wel de hele dag bemenst, maar direct een boodschap doorgeven is niet altijd mogelijk. Vandaar dat wij u vragen dit
rechtstreeks te doen. Ook willen we u vragen dit tijdig door te geven. Dank voor uw medewerking!
Input.
Vanuit diverse kanalen (AC, MR en ouderpanel en van individuele ouders) horen we reacties op het thuisonderwijs. Er komen goede
suggesties en positieve reacties. Heeft u input voor ons, verbeterpunten, feedback, wat dan ook- laat het ons weten- we beloven u er
heel zorgvuldig naar te kijken. Zo kunnen we ons steeds blijven verbeteren. Reacties kunnen naar het algemene mailadres van de
school. Dank alvast!
Bericht vanuit school t.a.v. mogelijke rellen.
De brief die u afgelopen dinsdag ontvang t.a.v. mogelijke rellen in Hilversum is aan ouders gestuurd op vraag van het gemeente
bestuur. Dit als waarschuwing en mogelijke bescherming. Wij hebben ervoor gekozen de brief aan alle ouders te sturen- dit omdat er
ook kinderen rond dat tijdstip worden opgehaald van hun oppasadres of BSO, of naar een training moeten. We wilden iedereen
waarschuwen zodat niemand onbedoeld in een rel terecht zou komen. N.a.v een vraag hierover lichten we deze bedoeling even toe.
Schoolplein.
Dankzij hard sparen van de school zelf en een donatie van de AC lijkt het te lukken om 2 prachtige houten speeltoestellen te plaatsen
op het plein. Doordat het plein op de parkeergarage is gebouwd is het grondwerk even een hele puzzel om de toestellen veilig te
plaatsen. De handelingen die daarvoor nodig zijn maken het een duur project. We zijn druk aan het rekenen wat haalbaar is. Planning
is plaatsing rond de meivakantie……
Studiedag.
Er staat een studiedag gepland voor donderdag 11 februari. We beraden ons nog of we deze laten doorgaan- gaan de scholen open
op 9 februari, dan is er school en geen studiedag. Zijn de scholen nog dicht, dan bestaat de kans dat de kinderen die dag geen online
les hebben. We houden u op de hoogte en zullen u tijdig berichten.
We wensen u allemaal een heel fijn en ontspannen weekend! Blijf gezond! Hartelijke groet, Team Avonturijn.

