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Beste ouders,
1 december 2017
De laatste maand van het kalenderjaar is ingegaan. Een hele leuke en gezellige maand, ook
spannend en intensief. Op Avonturijn bruist het van alle activiteiten; we verwelkomen sint bijna, maar
bereiden ons ook al voor op kerst. U kunt er van alles over lezen. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Er starten maandag met het thema “geven en ontvangen”, dit is de opmaat waarmee we naar kerst
toe leven. In de week van sinterklaas kijken we naar hoe het is om iets te ontvangen, te krijgen- heb je
daarbij verwachtingen, wordt je wel teleurgesteld daarin of juist niet? De Bijbel verhalen vertellen over
mensen die onverwacht horen dat ze een kind gaan krijgen. Dat roept verschillende reacties op.
Daarna verkennen we het begrip geven. Kinderen ontdekken wat er gegeven kan worden, of een gift
altijd gepast is en dat je voor kostbare geschenken juist geen geld betaalt. In de Bijbelverhalen krijgt
Jozef een droom en zien wijze mannen een bijzondere ster. Die ster brengt hen bij een nieuwe
koning, een geschenk van God zelf.
Schoenmaatjes.
Omdat we het belangrijk vinden om iets te delen met kinderen die het minder goed hebben dan onze
leerlingen, hebben we jaarlijks de actie “schoenmaatjes”. Kinderen vullen een schoenendoos voor een
leeftijdsgenootje in een oorlogsgebied, zodat deze ook een cadeau heeft in deze maand van
overvloed. Er zijn weer veel kinderen die hiervoor een doos hebben gevuld; er zijn afgelopen week
door Jan Willem van Delft (super bedankt) 43 dozen van school weggebracht en nog eens 29 van de
Morgenster (de kerk). In totaal 72 dozen, dus er zijn 72 kinderen heel blij gemaakt. Een prachtig
resultaat!
Sint.
Dinsdag is het zover! Sinterklaas heeft laten weten dat hij ook dit jaar onze school weer bezoekt!
We wachten op hem ,met de hele school, op het schoolplein en ontvangen hem daar! U, als ouder,
bent natuurlijk van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! We willen u wel vragen om op de
aangegeven plaats ( getekende vakken) te gaan staan en altijd achter de kinderen te blijven. Zo
kunnen zij alles goed zien en hebben de leerkrachten een goed zicht op hun groep. De kleuters
mogen eerst naar binnen ( rond 8.20 ) om hun muts te halen en zoeken daarna op het plein hun juf
op. Daarna gaan de kinderen met sint de school in en vieren daar het feest. Om 12.30 zijn zij vrij.
Nog belangrijk voor groep 5 t/m 8: alle surprises moeten echt maandag op school zijn. Na schooltijd
bent u op die maandag, als ouders, van harte welkom, om in de lokalen van groep 5 t/m 8 de
surprises te bewonderen; het zijn ware kustwerken!
Eventueel staken op 12 december.
U heeft hier afgelopen week al een brief over ontvangen van onze algemene directeur: mocht er op 4
december besloten worden om over te gaan tot een landelijke staking voor het basisonderwijs, dan
gaan alle scholen van PROCEON dicht. Er is ook afgesproken dat we geen kinderopvang aanbieden.
Misschien goed om toch alvast een opvang oplossing te bedenken? Voor iedereen die het heeft
gemist voegen we de brief nogmaals bij als bijlage.
Kerstfeest
Sinterklaas is nog in het land, maar ondertussen is de kerstcommissie al druk aan het organiseren.
We vieren het kerstfeest dit jaar op donderdagavond 21 december in de klassen met een kerstdiner.
Alle kinderen nemen daarvoor een hapje mee.
Voor u als ouders is er in de binnenstraat natuurlijk ook weer een lekker kopje soep en een broodje.
Zo kunt u gezellig bij praten onder het genot van een knisperend vuurtje. Voor nu is het belangrijk dat
u de volgende tijden in de kalender zet:
Donderdag 21 december vanaf 17:00 uur inloop. 17:15 Start het kerstdiner voor de kinderen in de
eigen klas. Na het diner zingen we met z’n allen onder begeleiding van ons eigen kerstkoor
kerstliederen. Om 18:30 uur kunt u uw kind buiten bij de leerkracht ophalen. Let op! Alle kinderen
moeten worden opgehaald en afgemeld worden bij de leerkracht.
Na afloop gaan we de school niet meer in. We zorgen er daarom voor dat de schalen en het bord en
bestek in een krat per groep buiten klaar staan.
Tevens willen we u laten weten dat dit kerstfeest rookvrij is.
Onder schooltijd gaan de kinderen op donderdagochtend naar de Morgenster Kerk waar zij luisteren
naar het kerstverhaal. We kijken uit naar een mooie en gezellige viering, meer informatie volgt via de
weekmail.

Wijkkoor.
Het wijkkoor is onder leiding van dirigent Margot Zoer spetterend van start gegaan op 1 november. De
kinderen vonden het heel erg leuk; er is vol overgave gedanst en gezongen. Afgelopen week waren er
al meer kinderen die mee kwamen doen. het koor groeit gestaag. Deelname is nog steeds mogelijk;
uw kind mag een keer mee doen op proef, of zich inschrijven tot de voorjaarsvakantie, als een half
jaar te lang is. Bijdrage € 1,50 per keer/ € 5,- per maand en € 25 per half jaar. Aanmeldingsbriefjes zijn
te halen bij juf Tjallien. Vanuit school is zij het aanspreekpunt. Ook vriendjes en vriendinnetjes die in
de buurt wonen mogen mee doen; kom erbij! We zijn nog steeds op zoek naar kinderen uit de
groepen 6,7 en 8 om daarvoor het koor op te starten; dus ook voor hen; kom lekker zingen en neem
vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt mee!
Codekamp op Gemeentelijk Gymnasium.
Deze kerstvakantie organiseert Bomberbot van 2 tot 5 januari een Codekamp op het Gemeentelijk
Gymnasium in Hilversum. Kinderen van 8 - 13 jaar leren de basisprincipes van programmeren en
worden begeleid bij het maken van hun eerste website. Tussen 09:00 en 17:00 gaan we
programmeren en leuke spelletjes doen, zowel binnen en buiten. Op vrijdagmiddag zullen de kinderen
tijdens de demo aan geïnteresseerde ouders en belangstellenden hun gemaakte website tonen. Kijk
voor meer informatie en hoe je je kunt opgeven op codekamp.bomberbot.com.
Ouderbijeenkomst in januari.
Na de succesvolle ouderbijeenkomst vorig schooljaar, organiseren we op veler verzoek weer een
bijeenkomst in deze stijl; eind van de middag. We eten samen (ouders en kinderen). Daarna gaan de
kinderen weg om te knutselen, sporten of een film te kijken onder begeleiding en gaan ouders in
kleine groepen uiteen. Dit jaar is het onderwerp; PBS- wat is dat precies, hoe krijgt het vorm enz enz.
We zorgen dat u filmpjes ziet vanuit de schoolpraktijk en ouders volgen in kleine groepjes korte
workshops over een aantal onderwerpen vanuit PBS. Rond 19 uur besluiten we de avond. Meer info
volgt, maar houd de datum vrij ( en bedenk alvast een lekker gerecht dat u tzt meeneemt)! En; kunt u
ons helpen met catering, bestek, borden enz. laat het weten, met deze hulp zijn we erg blij!
Uitslag zonnebloemwedstrijd.
Buiten regent het nu veel en zijn de dagen al weer veel korter, tijd voor zonnig nieuws! Te weten, de
uitslag van de zonnebloem wedstrijd. Als eerste een groot compliment voor iedereen die zijn best
heeft gedaan met het verzorgen van de bloem, goed werk! Op de eerste plaats Jaivy uit groep 4 met
een monsterbloem van 204 cm, de score paste niet eens op het velletje, wauw! Op de tweede plaats
is geëindigd Ivi uit groep 8 met 160 cm, speciaal aan haar zonnebloem was, dat deze mee naar
school kwam als bewijs, super leuk! De derde plaats met 150cm is een heus mysterie, door het
ontbreken van een naam op het velletje, zelfs na een speurtocht weten
het nog niet. Wie herkent zijn of haar velletje op de foto hiernaast en is
de gelukkige laatste winnaar of winnares? Noem het bij je juf dan kunnen
we de laatste prijs ook uitreiken. De winnaars hebben uiteraard een
passende prijs verdient, welke te zien is op de foto. Voor iedereen die
niet gewonnen heeft of heel dicht bij kwam. Volgend jaar weer een
nieuwe kans, wie weet kom je dan in de top 3!
Oproep bieb.
Er is, door omstandigheden, een biebouder afgevallen. Daarom zijn we
op zoek naar een ouder die het leuk vindt om mee te helpen in de bieb.
Het gaat om 1 maal per week op de maandagmorgen. Tijd; van 8.309.15 uur. Werkzaamheden; kinderen helpen en boeken uitlenen. Gratis
lekkere koffie en gezelligheid! Voor meer info; vraag Elma Hoekstra,
moeder van Brechtje, of loop even om 8.30 uur binnen in de open leerruimte.

Hulp bij De Talentenfabriek in groep 1/2
Misschien kent u De Talentenfabriek op Avonturijn al, maar voor wie hier onbekend mee is, hier een
korte uitleg: Drie keer per jaar wordt er een reeks van drie keer De Talentenfabriek georganiseerd bij
de groepen 1 en 2. Tijdens De Talentenfabriek worden er allerlei verschillende workshops gegeven
door leerkrachten, ouders en externen. Bij een workshop kunt u denken aan: toneel, zang, dans,
knutselen, sport, yoga, kleien, tekenen, werken met iPads, … Van 12.45u tot 13.45u wordt er twee

keer dezelfde workshop van 30 minuten gegeven. Op maandag 8-1, 5-2 en 12-3 (2018) staan er weer
drie nieuwe rondes van De Talentenfabriek bij de kleuters gepland en hierbij vragen wij uw hulp!
Kunt en wilt u een workshop verzorgen op deze data?
Voor vragen of inspiratie kunt u terecht bij de leerkrachten van de kleuterbouw. Wij zien u graag!

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot kerstvakantie op maandag.
Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Dinsdag 5 december:
Sinterklaas. De kinderen zijn om 12.30 uur uit.
Donderdag 12 december: Staken indien deze is aangekondigd. Er is geen kinderopvang.
Vrijdag 15 december:
De info verschijnt weer
Donderdag 21 december: Kerstviering vanaf 17 uur.
Vrijdag 22 december-12.30 uur: Start kerstvakantie
Maandag 8 januari:
De school begint weer- Sit &kiss tot de voorjaarsvakantie op de woensdag
Dinsdag 30 januari:
Ouderbijeenkomst PBS

Bijlage:
- brief over mogelijke staking van Algemeen Directeur N.M.C. de Kruif
- Vacature Raad van Toezicht
We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn

