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Beste ouders,

3 november 2017.

Na een heerlijke herfstvakantie zijn de kinderen (en de juffen) weer uitgerust aan de nieuwe periode
begonnen. Er gebeurt weer veel op school; u kunt er alles over lezen in deze info. We wensen u veel
leesplezier!
Trefwoord.
Vanaf komende maandag werken we vanuit het thema “Goed gehoord”. We leren dat je verschillende
dingen kunt horden; geluiden om je heen, maar ook dingen die gezegd worden; een klacht, een
waarschuwing, een grap. En als je iets hoort, voel je je dan geroepen er iets mee te doen? Horen
vraagt vaak om een reactie- er wordt iets van je verwacht. Vanuit de Bijbel horen we over Samuel die
door zijn moeder naar de tempel is gebracht. ’s Nachts hoort hij een stem, maar het duurt even
voordat hij in de gaten heeft dat God tegen hem spreekt. Goed geeft hem een waarschuwing dat het
slecht zal aflopen met de zonen van Eli.
Vanuit het team en vervanging.
Voor de herfstvakantie waren er twee juffen ziek. Gelukkig was juf Minka na een week weer op de
been, maar juf Laura bleek een flinke longontsteking te hebben en is daarvan nu herstellend. We
hopen dat zij snel weer al haar taken kan oppakken, ze is afgelopen week met een paar uurtjes weer
gestart. Voor ons was het een hele klus om vervanging te vinden; vanuit het team zijn er mensen bij
gesprongen, maar het is bijna (nu al) ondoenlijk om goede vervangers te vinden. We hebben
bijgehouden hoeveel uur we hebben gestopt in het vinden van een vervanger; ruim 9 uur. Opbrengst;
2 dagen een vervanger, alle andere dagen hebben we moeten improviseren. We blijven natuurlijk in
eerste instantie altijd een vervanger zoeken, maar er is een grens aan de tijdsinvestering hiervoor.
Wanneer we niemand hebben zal een groep verdeeld worden; ze krijgen werk mee dat ze goed
kunnen maken en dat zorgt dat de groep op niveau blijft. Verdelen betekent ook een verzwaring van
de taken en extra werkdruk van andere leerkrachten. Als dat te zwaar wordt, zullen we de kinderen
een dag naar huis laten gaan. Dat doen we nooit op de dag zelf, maar ouders ontvangen de dag
daarvoor een brief hierover. We zouden natuurlijk willen dat dit niet nodig zou zijn, maar helaas is het
bittere noodzaak; in het onderwijs wordt niet voor niets actie gevoerd. We hopen heel erg dat we het
verdelen en naar huis laten gaan tot een minimum kunnen beperken, maar kunnen het niet
garanderen, ondanks al onze inspanningen een goede vervanger te vinden.
Sit & kiss.
De periode tussen de herfst –en kerstvakantie is de maandag de sit & kiss dag; vanaf 8.15 uur gaat
de deur open en kunt u uw kind(eren) mee de klas in brengen. We willen u vragen om echt om 8.30
uur de school weer te verlaten; wij starten dan met de lessen. Dank voor uw medewerking!
Koor.
Afgelopen woensdag is het koor gestart o.l.v. juf Margot Zoer, een gediplomeerde dirigent met veel
ervaring met jeugdkoren. Er is aantal kinderen gaan zingen en zij waren zeer enthousiast! Er is nog
ruimte, zeker ook voor buurtkinderen! Een proefles is altijd mogelijk. Er was wat onduidelijkheid hoe dit
nu precies was georganiseerd; vanuit onze school en verantwoordelijkheid is dit gestart; juf Tjallien is
aanspreekpunt voor de kinderen en de dirigent. Omdat we een brede school zijn die ook een
buurtfunctie gaat krijgen, is het koor ook toegankelijk voor andere kinderen uit de wijk. De kinderen
van de groepen 3,4 en 5 zingen van 12.30-13.15 uur- ze kunnen dan even iets op school eten (u kunt
dat meegeven). Bij het eten is er toezicht. De kinderen uit groep 6,7 en 8 zingen van 13.30-14.15 uur.
We vragen een kleine bijdrage in de kosten om materiaal te kunnen aanschaffen; € 25,- ( = € 1,25 per
keer) per half jaar. Dit bedrag is vergelijkbaar met de bijdrage in de naschoolse activiteiten die we
vanaf januari gaan aanbieden. Doet uw kind mee; dan graag dit bedrag en het ingevulde briefje met
gegevens van het kind in een envelop aan juf Tjallien of juf Margot geven. We verheugen ons nu al op
de eerste voorstelling!
Formulieren.
Van een aantal ouders hebben we formulieren niet terug gekregen, ondanks veel vragen hierom. U
kunt de formulieren komende week nog afgeven tot uiterlijk 10 november.(verklaring foto’s, medicatie,
noodnummers en ouderhulp). Wij verwerken alles dan nog. Hebben we geen papieren van u
ontvangen dan gaan we er vanuit dat uw kind op foto’s mag en we u voor alle vormen van hulp
kunnen inzetten.

Actie Schoenmaatjes.
Voor de herfstvakantie heeft iedereen een folder mee gekregen met daarin informatie over de actie
'Schoenmaatjes'. Het zou super fijn zijn als wij veel schoenendozen kunnen vullen en daardoor veel
kinderen in ontwikkelingslanden blij kunnen maken. Aanmelden kan bij de leerkracht van uw kind.
Wanneer uw kind mee doet, krijgt uw kind een schoenendoos mee naar huis om te vullen en te
versieren. Op vrijdag 10 november willen we graag alle dozen in de open leerruimte hebben. Alvast
heel erg bedankt voor het steunen van de actie!!
Schoolfruit.
Onze school kan weer, dank zij subsidie van de EU, meedoen met het schoolfruit. We starten op 13
november met de fruitdagen; deze zijn de woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u
geen 10 uurtje mee te geven; de kinderen eten deze dagen dus het schoolfruit. Meer informatie kunt u
lezen in de bijlage bij deze info.
Incasso ouderbijdrage.
Afgelopen weken is er bij de ouders die een machtiging hebben gegeven, per incasso de
ouderbijdrage geïnd. Aan ouders die (nog) geen machtiging hebben afgegeven willen we vragen dit
geld ( € 40,-) over te maken op de rekening van de AC IBAN nr. NL83 RABO 0191 86 36 88 t.n.v.
Activiteiten Commissie Avonturijn Hilversum, o.v.v. ouderbijdrage, naam kind en groep. Heeft u vragen
dan kunt u altijd contact opnemen met de AC: ac.avonturijn@proceon.nl. natuurlijk kunt u ook altijd
even een AC lid aanspreken.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot kerstvakantie op maandag.
Woensdag 1 november: Start (wijk)koor!
Donderdag 2 november: Studiedag team; de kinderen zijn deze dag vrij.
Vrijdag 3 november:
De info verschijnt weer.
Donderdag 16 november: Maandviering groepen 1 /2 B en 4 /5
Vrijdag 17 november:
De info verschijnt weer
Dinsdag 21 november: Laatste ronde talentenfabriek(vanaf januari start deze weer)
19.30 uur; MR
Maandag 27 november: Studiemiddag, de kinderen zijn om 12.30 uur uit.
Vrijdag 1 december:
De info verschijnt weer

We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn
Bijlage:
Schoolfruit van de EU

