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Beste ouders,

9 februari 2018.

Hierbij ontvangt u weer de info met, zoals u van ons gewend bent, allerlei wetenswaardigheden. We
wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
We ronden de week het thema contact af. Vanaf maandag 19 februari start een nieuw thema: “Veel en
weinig”. Dit sluit ook aan bij de betekenis van de veertig dagen tijd, vastentijd op weg naar Pasen. Een
tijd van bezinning. We kijken in de eerste week naar spullen; hebben veel of weinig spullen invloed op
ons geluk? Wat betekent het voor jou als je te weinig spullen hebt, of juist te veel? Vanuit de Bijbel we
hoe Jezus op ons een aapel doet; deel het vele of het weinige dat je hebt met elkaar, met je naasten.
Dat vraagt vaak om “omdenken” bij zijn volgelingen.
Terugblik ouderbijeenkomst.
Op 30 januari was de ouderbijeenkomst; we verwelkomden 77 ouders, 64 kinderen en 22 teamleden
en andere belangstellenden. De opkomst was nog groter dan vorig jaar. Het was echt een super
gezellige maaltijd die we met elkaar hebben gegeten! Een hoop gezelligheid en prima sfeer. Alle
ouders die zo heerlijk hebben gekookt, of hebben meegeholpen (David Niemeijer voor de opstelling
en Elma Hoekstra voor het meedenken en organiseren) heel hartelijk bedankt! De reacties waren
overwegend positief en men wil graag dit soort bijeenkomsten blijven houden. Dat treft; op 29 mei
staat de volgende bijeenkomst gepland; vanuit de afsluiting/ presentatie van de workshops gaan we
over in een bijeenkomst. Zet de datum alvast in uw agenda! De onderwerpkeuze van deze maal werd
zeer gewaardeerd. Een aantal ouders heeft aangegeven graag thuis ook meer te willen doen met de
matrix en de afspraken. Daarvoor heeft juf Tilly het onderstaande stukje geschreven:

De ouderavond, die in het teken stond van PBS, was een succes. Dankzij de hulp van vele ouders en
het team ontstond er een echte ‘walking dinner’ met de meest heerlijke wereldse gerechten.
In een reeks interactieve workshops werd uitgelegd hoe we nu precies werken met PBS op school.
Hoe we samen tot het maken van afspraken komen. Hoe we de afspraken de nodige, effectieve
aandacht blijven geven. Waarom hier ook een beloningssysteem bij wordt gebruikt. En hoe we er
samen dus actief voor zorgen dat de sfeer op school rustig, veilig en daardoor ook gezellig blijft.
We bundelen afspraken altijd in een PBS-gedragsmatrix. Zo hebben we er nu verschillende op school:
voor klaslokalen, de gangen, de wc, het plein, de workshops, maar ook voor een viering in de hal of
voor de kerkdienst. In elke matrix verzamelen we de afspraken passend bij een bepaalde plek of
situatie in en rondom school.
De volgende stap die we graag samen met de kinderen en met u willen zetten is de gedragsmatrix
voor thuis. Deze stond al centraal tijdens één van de workshops en werd zeer enthousiast ontvangen
door ouders die avond. We kwamen samen tot de conclusie dat het een goed handvat zou kunnen
zijn om bepaald gedrag in de thuissituatie, waar we als ouders allemaal wel eens tegenaan lopen, op
een positieve manier om te buigen. Heb ik al wel eens goed uitgelegd wat ik van m’n kinderen
verwacht als ik het ‘opgeruimd’ wil hebben, heb ik dit wel eens samen gedaan met de kinderen, is de
gedragsverwachting die hierbij hoort duidelijk voor hen?
Deze week krijgen de kinderen daarom een ‘lege’ matrix mee naar huis. Zij weten precies hoe de
matrix ingevuld kan worden en waar de drie poppetjes Vera, Rens en Victor voor staan. Aan hen en
u de vraag hier eens samen voor te gaan zitten en samen tot een ingevulde matrix voor thuis te
komen. NB; voor alle zekerheid voegen we ook de matrix nog bij als bijlage, want kinderen en papier
mee naar huis nemen kan een moeizame combi zijn……

Veiligheid rondom de school.
We willen u nogmaals met klem vragen uw auto alleen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen
en niet vlak voor de paaltjes bij de binnenstraat. Afgelopen dinsdag gebeurde er, doordat 2 auto’s op
de verkeerde plek geparkeerd stonden een flinke aanrijding met 2 gewonden; een leerling en een
passant. Zij hadden beiden onvoldoende zicht op het fietspad vanwege de verkeerd geparkeerde
auto’s.
Met als gevolg een flinke botsing die (na een doktersbezoek van beiden) op wat flinke kneuzingen na
gelukkig vrij goed is afgelopen. Daarom; alstublieft- parkeer alleen daar waar het mag, voor de
veiligheid van al onze kinderen en andere weggebruikers!
Naschoolse activiteiten.
In de afgelopen weken zijn de eerste naschoolse activiteiten weer gestart. Kinderen kunnen zich, net
als vorig jaar, aanmelden via een inschrijflijst. In de weekmail en in de groep wordt aangegeven
wanneer en voor welke groepen er weer intekenlijsten hangen. Het plan is om in de maand maart ook
een van deze activiteiten aan te bieden voor leerlingen, maar ook aan kinderen die in de buurt wonen.
Wijkkoor.
Het koor dat ook voor de buurtkinderen toegankelijk is, zingt iedere woensdagmiddag nog steeds met
veel plezier; gelukkig groeit het aantal deelnemende kinderen ook nog steeds. Wil uw kind ook
meedoen; dat kan- een eerste les kennismaken mag altijd en kost niets. Voor alle duidelijkheid; dit valt
onder de verantwoordelijkheid van school, juf Tjallien is aanspreekpunt. De kinderen lunchen eerst
onder toezicht en gaan dan lekker muziek maken en zingen. En; kinderen die in de wijk wonen zijn
nog altijd van harte welkom. Zegt het voort!
Hulp bij schoonmaak.
Graag willen wij op vrijdag voor de vakantie de school en de lokalen een extra poetsbeurt geven. Dit
doen we onder schooltijd. Het zou heel fijn zijn als u zich hiervoor wilt aanmelden bij de leerkracht van
uw kind. Het kan bijvoorbeeld gelijk om 8.30 uur als u dat prettig vindt…..de koffie staat klaar. Vele
handen maken licht werk en wij starten na de vakantie weer in een brandschoon lokaal. We hopen op
veel ouders die een uurtje willen helpen om een handje toe te steken!
Aanmelden nieuwe leerlingen.
Het lijkt nog vroeg, maar we gaan al aan de slag met het nieuwe schooljaar. Belangrijk is te weten
hoeveel kinderen wij volgend jaar kunnen verwachten. Mocht u een broertje/ zusje nog niet hebben
ingeschreven, dan willen we u vragen dit z.s.m. te doen. Zodat u zeker bent van een plaats en wij
weten wie we wanneer mogen verwachten. Aanmeldingsformulieren kunt u afhalen bij de leerkracht of
downloaden via de site van Avonturijn.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot voorjaarsvakantie op woensdag. Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari:
Maandag 19 februari:
Donderdag 22 februari:
Vrijdag 23 februari:

Open lesweek- meer info via de weekmail
groep 1 /2 C en 8
Rapporten mee
Ruimmoment met ouders
Studiemiddag; kinderen zijn om 12.30 uit
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart:
De school begint weer
Start voortgangsgesprekken
Vrijdag 15 maart:
De info verschijnt weer
Vanaf 9 maart
Sit & kiss op de vrijdag

We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn

