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Beste ouders,

30 oktober 2020

Hierbij ontvangt u van ons de eerste tweewekelijkse Info van dit schooljaar. Ook al gaat er veel net anders dan we gewend
zijn, er gebeurt wel heel veel. In deze info vertellen we u er weer over. Veel leesplezier!
Trefwoord.
Deze week zijn we begonnen met het thema “strijden”. Het woord “strijd” kent verschillende betekenissen. Het kan
betekenen ruzie, wedstrijd of conflict. Een strijd draait om het overwinnen van weerstand en kent verliezers en winnaars.
De Bijbelverhalen in dit thema beschrijven de lotgevallen van Gideon. Hij krijgt de opdracht om het volk van Israël te
bevrijden van de woestijnrovers die hun dorpen plunderen. Voordat Gideon aan die strijd kan beginnen, moet hij het eerst
opnemen tegen de “vijand” in eigen huis: de onverschilligheid van de mensen van Israël als het gaat om het geloof in God.
Vanuit het team.
Juf Jamie zal na de kerstvakantie weer 2 dagen komen werken (donderdag en vrijdag); haar ouderschapsverlof zit er dan
voor het grootste gedeelte op. Op de woensdag zal ze voorlopig nog verlof hebben. Hoe e.e.a. precies wordt ingevuld horen
de betreffende ouders tijdig.
Op donderdag ondersteunt juf Margreet in groep 8. Meester Marius doet dit op vrijdagen in groep 4. Zij nemen de taken van
juf Jolanda over die nu voorlopig volledig voor groep 8 staat. De ondersteuning zal tot de kerstvakantie duren. De vacature
voor groep 8 is uitgezet en we zijn met kandidaten in gesprek. Zodra er nieuws is hoort u dat van ons.
Inspectie gesprek.
Afgelopen maandag was er een gesprek met de inspectie. Nu de inspectie op een andere manier is gaan werken, doet men
bij scholen waar geen reden tot zorg is, onderzoek via een gesprek met de directie. Het gesprek gaat over vastgestelde
thema’s en hoe daar vorm aan wordt gegeven. Daarvoor zijn de nodige stukken aangeleverd en papieren ingevuld. Het
gesprek liep uiterst goed. De inspecteur was vol lof over onze wijze van werken, waardoor we de kinderen optimaal kunnen
aanbieden wat zij nodig hebben. Ook over het feit hoe we met ouders in gesprek zijn en met de kinderen vond ze bijzonder.
We kregen veel complimenten en eigenlijk geen punten van kritiek of verbetering. Een heel fijne ervaring, zo’n hart onder de
riem!
Er komt geen apart verslag van dit onderzoek in gespreksvorm,, maar dit wordt opgenomen in het totale verslag van het
inspectiebezoek aan de PROCEON-scholengroep.
Tussentoetsen en facultatieve gesprekken.
De afgelopen weken zijn er CITO toetsen afgenomen. Wij zien de uitkomsten als een nulmeting; we hebben nu een goed
beeld van wat er al wordt beheerst en wat er eventueel nog extra moet worden geoefend. Dit geldt voor de groep, een
groepje en/of het individuele kind. In november zijn er gesprekken- deze zijn facultatief- niet iedereen wordt automatisch
uitgenodigd. De leerkracht kan aangeven dat een gesprek nodig is, de ouder kan dit ook zelf aanvragen. In februari/ maart is
er weer een ronde gesprekken waarvoor alle ouders en kinderen worden uitgenodigd.
Schoolfruit.
Vanaf 11 november doen wij weer mee aan het schoolfruit programma. https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EUSchoolfruit/Voor-ouders.htm De kinderen krijgen vanaf 11 november op woensdag, donderdag en vrijdag gruit op school. U
hoeft die dag geen tienuurtje mee naar school te geven. Als u kind het fruit of de groentes van die dag niet lekker vindt is het
natuurlijk wel de bedoeling dat u zelf andere groentes of fruit verzorgt voor uw kind. Op die dagen willen wij liever niet dat de
kinderen om 10 uur koekjes eten. Elke vrijdag ontvangt u van ons een bericht via Parro met daarin het gruit voor de week
erop zodat u er rekening mee kunt houden. Onze gruit leverancier probeert zoveel mogelijk coronaproof te leveren aan
school. Als er toch een keertje gesneden moet worden zal de leerkracht daar, via Parro, een oproepje voor doen. We doen
dit in het uiterste geval. Hoe we dit dan corona proof regelen laten we u t.z.t. en indien nodig weten.
Klassenouders.
Hoera! Alle groepen hebben hun eigen klassenouder(s). Dat betekent dat deze de leerkracht kan helpen met organiseren
van activiteiten. Heel fijn dat ouders bereid zijn een handje te helpen1 dank u wel!
Ouderpanel.
Voor het ouderpanel zoeken we nog enkele deelnemers; heel fijn dat zich een aantal mensen hebben gemeld. Wie wil ook
meepraten? Concrete invulling; maximaal 1,5 uur praten over allerlei onderwerpen, via een digitale verbinding in de
vooravond- eerste maal medio half/eind november. Doel; weten wat er onder ouders leeft, daar een breed beeld van krijgen
en proactief handelen indien dit nodig is. We hopen op nog 4 deelnemers erbij. Dan zijn er 12 ouders- een mooi getal en
een mooi aantal om mee te praten! We zien uw aanmelding graag komen!
Dank!
Wat superfijn dat er zoveel is gereageerd en gedoneerd t.a.v. onze oproep voor de timmerhoek bij de kleuterklassen. Van
de meeste gevraagd spullen zijn we nu ruim voorzien. Heeft u toevallig nog een schroevendraaier, een hamer of ouder
apparaten liggen die uit elkaar mogen gehaald? Dan kunnen we die nog goed gebruiken- u kunt deze afgeven aan de
(kleuter) juffen of bij de deur. Hartelijk dank alvast!

Corona maatregelen.
CORONA blijft ons dagelijks leven beïnvloeden. We merken dat we op school alert moeten blijven en soms moeten
bijsturen. Op een rij voor u wat van belang is:

We merken dat de deur opendoen om 8.15 uur en de kinderen alleen naar binnen te laten gaan zorgt voor een
goede spreiding. Ook van ouders. In de school merken we minder opeenhoping bij de kranen (handen wassen) en
de kapstok. Het bevalt heel goed! Bij kinderen en leerkrachten. Ook vanuit ouders kregen we positieve berichten.
Heel fijn dat de meeste ouders ook direct weggaan als hun kind de school is binnen gegaan. Dank! We willen
nogmaals vragen om echt niet te blijven praten, maar gelijk het schoolterrein te verlaten.

Ook dringen we er nogmaals op aan om echt niet op het schoolplein te komen! Hiermee beschermen we elkaarloop over het Zuivelpad naar de binnen straat; zo nemen we ieder onze verantwoordelijkheid. Dank u wel!

Het met voorrang testen van leerkrachten werkt voor alsnog goed- waar men eerder een week thuis was, is dit nu
maximaal 2 dagen. Tot nu toe is het ons- op 1 dag na- gelukt om steeds vervanging te vinden. Of dit zo blijft is de
vraag, vervanging vinden wordt steeds lastiger.

We hebben ons wel voorbereid. Voor alle groepen zijn er weektaken met opdrachten (half digitaal en half
schriftelijk) voorbereiden en deze staan klaar.

Wanneer een kind thuis moet blijven is er werk voor thuis voor handen. Het hangt van de situatie af of er digitaal
les gegeven kan worden.

We merken dat er nu steeds meer gezinnen in quarantaine moeten; of omdat er positief is getest (indien er sprake
is van mogelijk contact, dan berichten wij de betreffende ouders), omdat men een test afwacht, omdat een van de
gezinsleden koorts heeft of een andere reden.

We vragen u dit te melden bij de directie. Deze licht de leerkracht en eventuele andere ouders in. We zorgen
ervoor dat de kinderen de weektaak met werk krijgen.

Heel fijn is dat veel ouders dit doen, ook bij twijfel nemen ze even contact op; superfijn, zo kunnen we met elkaar
zorgen dat de school zo veel mogelijk vrij blijft van besmettingen.

Het kabinet geeft aan dat men de scholen zolang mogelijk open wil houden. Dat betekent voor ons dat wij nog
striktere regels hanteren ta bezoekets; we kijken wie er de school in mag. Er moet door bezoekers (monteurs bijv.)
een mondkapje worden gedragen. Ook houden wij een registratie van deze bezoekers bij.

Ook houden we rekening met een totale lockdown, of sluiting van de school vanwege te veel besmettingen- wij
hebben werk en opdrachten voor thuisonderwijs klaarliggen. We hopen dat dit niet nodig zal zijn, maar voor het
geval dat zijn wij voorbereid.

We wachten voor verder berichten en handelen de persconferenties af. Zijn er zaken die u als ouders moet weten,
dan komt er zo snel als mogelijk bericht naar u toe.

Ook al weten we niet of het kan doorgaan- we bereiden toch een mooi sint –en kerstfeest voor. Waar het kan
proberen we u als ouders daarbij te betrekken, zodat we toch een beetje school met elkaar kunnen zijn.

Om alvast te noteren in uw agenda:
Vrijdag 13 november;
de info verschijnt weer
Vanaf maandag 9 november;
(facultatieve) oudergesprekken
Donderdagmiddag 26 november; studiemiddag- de kinderen zijn om 12.30 uur vrij
Vrijdag 27 november;
de info verschijnt weer
Een heel fijn weekend gewenst! Blijf gezond!
Team Avonturijn.

