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Beste ouders,

13 april 2018

Hierbij ontvangt u van ons de info een week voor de meivakantie begint. De weken zijn snel
omgegaan, het waren intensieve weken met veel zieken en vervangingen. Maar er is ook heel hard
gewerkt door de kinderen en natuurlijk is er verder nog veel meer te beleven. U leest er weer van alles
over. Wij wensen u veel leesplezier!
Vanuit het team.
Van juf Linda de volgende woorden:
Beste ouders
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de mooie bloemen en de vele kaarten met vaak
lieve woorden,
die we mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van onze oudste zoon.
Het doet ons goed dat zoveel ouders met ons meeleven.
Doordat er zoveel reacties zijn, is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij voor deze manier kiezen.
Met vriendelijke groet van Johan en Linda Doornekamp
Zoals we u al vorige maal lieten weten, is er een goede vervanger gevonden voor juf Martine. Zij gaat
vanaf 1 juni met zwangerschapsverlof. De ouders van groep 8 worden volgende week – 18 aprilverder ingelicht over naam, werkdagen en dergelijke. U hoort hier meer over in de volgende info.
De groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar is bijna rond. Wij verwachten die in mei aan u te
kunnen laten weten.
Trefwoord.
Vanaf deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema “Duurzaam”. Mensen die duurzaam leven
proberen de aarde zo te gebruiken dat toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben. We
willen immers van de aarde genieten. Maar de aarde is kwetsbaar. Poolkappen smelten, grondstoffen
raken op, er is veel plastic in de oceanen. Klimaatveranderingen zorgen voor overstromingen en
langdurige droogte enz. Met de natuur raakt ook de mens in problemen. Gelukkig is er ook zonneenergie, een zuinige douchekop enz. De manier waarop we met de aarde omgaan hangt samen met
onze kijk op de wereld. Zien we de aarde als ons bezit, waarmee we mogen doen en laten wat wij
willen, of zien we de aarde als een leengoed waarover we verantwoording moeten afleggen? Deze
laatste visie komen we ook tegen in de scheppingsverhalen van de Bijbel. De mens krijgt de aarde te
leen om ervan te genieten en er tegelijk zorg voor te dragen.
Eindtoets groep 8.
Komende dinsdag is het zover; groep 8 heeft de eindtoets. Er is hard geleerd door de kinderen en juf
Martine; de proeftoets die gemaakt is in januari gaf heel goed aan waar nog aan gewerkt kon worden.
Dat is gedaan. Dit jaar maken de kinderen niet de CITO eindtoets, maar de DIA toets; een toets die
digitaal wordt afgenomen, korter duurt en heel gebruiksvriendelijk is. We wensen jullie allemaal heel
veel succes! We hebben er alle vertrouwen in!
Sponsorloop voor WarChild.
Op Avonturijn hebben we per schooljaar een aantal goede doelen die we door middel van een actie
willen ondersteunen. Zo hebben we dit schooljaar de kinderpostzegelactie gehad en de
schoenmaatjes. Het laatste goede doel wordt bepaald door de kinderen; vanuit de leerlingenraad
hebben de vertegenwoordigers met de groepen gesproken en voorstellen verzameld. In de
vergadering met de hele leerlingenraad is dit doel gekozen; geld inzamelen voor War Child, een
organisatie die door middel van muziek, dans en spel de kinderen even de oorlog wil laten vergeten
waarin ze dagelijks verkeren. Een heel mooi doel, het spreekt de kinderen erg aan. Ze hebben ook
bedacht dat ze graag geld willen ophalen met een sponsorloop, in ieder geval voor de groepen 4 t/m
8. De organisatie van de Koningsspelen heeft gezorgd dat er die dag een sponsorloop op het
programma staat. We hopen dat u veel komt aanmoedigen en de kinderen flink financieel sponsort!
Voor de kleuters wordt het inzamelen voor het goede doel iets anders georganiseerd; u wordt nog
verder geïnformeerd hierover. We zijn heel benieuwd hoeveel geld wij straks kunnen overmaken aan
WarChild.

Ouderbijeenkomst op 29 mei.
Op verzoek van veel ouders hebben wij dit jaar twee ouderbijeenkomsten geagendeerd; dat staat ook
op de jaarkalender overigens. De volgende ouderbijeenkomst is dinsdag 29 mei.
Houd deze datum dus vrij; we sluiten op deze dag de talentenfabriek af voor dit schooljaar en gaan
deze presenteren aan u. Ook willen we u de mogelijkheid bieden een paar workshops mee te maken.
We eten daarna met de kinderen, Vervolgens gaan we met u als ouders in gesprek over de nieuwe
schoolplanperiode. De tijd is weer ongeveer hetzelfde als de andere bijeenkomsten; eind van de
middag (rond 16.15/30 uur de start). Einde 19.00 uur. Houd de datum dus vrij en misschien kunt u
alvast bedenken welk gerecht u gaat maken; meer info volgt na de vakantie!
Ouder Tevredenheid Peiling (OTP).
U heeft op uw mailadres een bericht ontvangen waarin we u vragen om mee te doen aan het invullen
van een aantal vragen om zo de tevredenheid onder de ouders te peilen. In de email een link die u
kunt volgen (of in de browser plakken als er om toegangscode wordt gevraagd) om de lijst in te vullen.
Dit kost u maximaal 5 minuten. We willen u vragen, als u dat nog niet heeft gedaan deze lijst in te
vullen. Hoe meer deelnemers, hoe meer representatief de uitslag is. Heeft u de lijst nog niet ingevuld,
dan vragen wij u dit alsnog te doen. Dit kan tot vrijdag 20 april a.s. let op; per mailadres kan maar 1
maal worden ingevuld. Dank alvast voor uw medewerking!
Vanuit de MR.
Het is al weer een tijdje geleden dat u een update heeft gehad van de werkzaamheden van de MR.
Geen nieuws is goed nieuws, maar toch vinden wij van de MR dat u op de hoogte wordt gehouden
waar wij ons om de twee maanden mee bezig houden. Afgelopen dinsdag 3 april waren wij voor het
laatst bij elkaar. Op de agenda stond o.a.









De nieuwe schoolgids
Vakantierooster 2018-2019
Invulling “nieuwe stijl” van vader- moederdag
Terugblik ouderbijeenkomst en vooruitblik volgende- 29 mei (zet deze datum alvast in uw
agenda!)
Terugblik van de staking: handelen bestuur ten aanzien van de werkdruk
Formatie 2018 – 2019 stand van zaken
10 april voorbereiden stakeholdersbijeenkomst
Geld van minister Slob

Zoals u kunt zien zijn we, ook al is het pas begin april, al weer volop bezig met volgend schooljaar. De
laatste twee agendapunten gaan zelfs nog verder in de toekomst. Op 10 april hebben we in de
Avonturijn een “stakeholdersbijeenkomst” gehouden met ongeveer 40 mensen over het nieuwe 5jarenbeleidsplan van de overkoepelende vereniging, Proceon. Docenten, ouders (voornamelijk MRleden), locatieleiders, directeuren, en ook leden van de raad van bestuur en raad van toezicht van
Proceon, vertegenwoordigers van Versa Welzijn, Bink kinderopvang, en Unita
(samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek) hebben met elkaar van
gedachten gewisseld over hoe en wat we de komende 5 jaar met elkaar, bestuur en aangesloten
scholen van Proceon willen bereiken. Het nieuw lid van de raad van bestuur van Proceon, Marieke
Doddema, heeft denk ik genoeg input op kunnen doen om een mooi nieuw beleidsplan te schrijven.
Voor de zomer zal zij hopelijk een eerste versie klaar hebben.
Om de werkdruk op scholen te verlichten, heeft minister Slob extra geld ter beschikking gesteld. Onze
directeur Ellen van Dorssen is zeer voortvarend aan de slag gegaan om alle papierwerk om beroep te
kunnen doen op dit extra geld in orde te maken. Zoals het er nu naar uitziet zal ook de Avonturijn een
mooi bedrag tegemoet kunnen zien om de komende drie jaar extra handen in de klas te kunnen
aanstellen!
Ook hebben we het op de laatste vergadering gehad over de invulling van de MR voor de komende
paar jaar. Zowel Hans Rispens, Danielle Koopman, als ik zijn dit jaar 3 jaar lid van de MR. Volgens de
reglementen van de MR mogen wij dan allemaal nogmaals 1 termijn van 3 jaar lid blijven van de MR,
bij besluit van de huidige MR. Daar hoeven geen verkiezingen over worden gehouden. Maar… wij
kunnen ons voorstellen dat er ook andere ouders dan ons 3 geïnteresseerd zijn om als lid van de MR
actief te worden. In dat geval moet u ons dat laten weten. Op 5 juni hebben wij onze eerstkomende
bijeenkomst, om 19.30 uur in de Avonturijn. Zelf zal ik vanwege werkzaamheden in het buitenland niet
aanwezig zijn, maar neem gerust contact op wanneer u interesse heeft en een keer een vergadering
van de MR bij wilt wonen. Kijkt u ook eens op de website van de MR waar u o.a. de notulen van onze
laatste vergaderingen kan vinden https://www.avonturijnhilversum.nl/voorouders/medezeggenschapsraad

Mocht u mij iets willen vragen, of anderszins opmerkingen hebben, kunt u mij altijd bereiken via
robertwinkel@kpnmail.nl
Met vriendelijke groet,
Robert Winkel (vader van Lotte uit groep 4/5), voorzitter MR Avonturijn.

Tijdig brengen- leerplicht
We merken dat er regelmatig te veel kinderen te laat binnen komen. We willen u vragen hier echt
attent op te zijn; om 8.30 uur starten de lessen en verwachten wij dat de ouders de school weer uit
zijn. Komt er een kind te laat, dan is dit erg storend voor iedereen. Daarnaast zijn wij als school
verplicht dit te registreren en door te geven aan leerplicht; wij worden hier ook op gecontroleerd. 5
minuten of meer te laat betekent al ongeoorloofd verzuim. Een keer kan het natuurlijk gebeuren. Maar
is dit te vaak het geval, dan bestaat de kans dat u uitgenodigd wordt door de leerplichtambtenaar en
wellicht een flinke boete moet betalen. We hopen op uw medewerking. Dank voor uw begrip!
Roken.
Brede school Avonturijn is rookvrij. Dat geldt voor het hele gebied binnen het hek en de binnenstraat.
Ook met de medewerkers die bij Dudok werken is afgesproken dat we in de binnenstraat ook niet
roken. Roken kan buiten het schoolhek, of op de Larenseweg, voor de poort naar de binnenstraat. We
willen u vriendelijk vragen om niet op het plein of in de binnenstraat te roken en zeker geen peuken
achter te laten, niet op de grond en niet in de bloembakken. Zo houden we alles netjes en gezond
voor de kinderen Dank voor uw medewerking en begrip!
Gruit dagen worden iets anders.
20 weken lang hebben wij gratis van de EU iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen
gekregen. Dit om de kinderen te laten ervaren dat fruit en groente niet alleen héél gezond is maar ook
héél lekker! Helaas houdt deze subsidie nu op.
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen fruit en groente eten en gaan daarom hier mee door. Op
woensdag, donderdag en vrijdag blijft het dus: gruitdag (Maandag en dinsdag mag natuurlijk ook!)
Na de meivakantie nemen de kinderen dus zelf fruit of groente mee op deze dagen.
Vakantie –en studiedagen rooster
We zijn al volop bezig met het nieuwe schooljaar. Hierbij presenteren we u het vakantie-en
studiedagen rooster voor het nieuwe schooljaar. Zodat u tijdig uw agenda daarop kunt inrichten. Het
rooster is door de MR goedgekeurd. Er zijn soms wat vragen over hoe dit rooster tot stand komt; de
kinderen zitten 40 weken per jaar op school. In deze tijd moeten zij minimaal 920 uur les hebben. Op
Avonturijn is dat 940 uur. Daarnaast houdt een school marge uren over (dat zijn dus extra dagen die
over blijven na die 940 ingevulde lesuren). Deze dagen zetten wij in voor studiemomenten voor het
team. Daarnaast gebruiken we een aantal uren om de kinderen eerder uit te laten gaan; voor een
vakantie of na een feestdag (sint bijvoorbeeld). Op de jaarkalender die u op de eerste schooldag krijgt
staan deze dagen ook allemaal aangegeven, nets als op de website en in de agenda op Mijn School.
Vakanties:








Herfstvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 2019
Meivakantie: vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie: maandag 15 juli t/m vrijdag 24 augustus 2019

Eerder uit: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)






Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 15 februari 2019
Donderdag 18 april 2019
Vrijdag 12 juli 2019

Studiemiddagen: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)




Maandagmiddag 26 november 2018
Donderdagmiddag 31 januari 2019
Maandagmiddag 17 juni 2019

Studiedagen: (de kinderen zijn de hele dag vrij)






Vrijdag 5 oktober 2018
Dinsdag 13 november 2018
Maandag 14 januari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2019

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss tot meivakantie op vrijdag. Na de meivakantie op dinsdag!
Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
.
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Einde mogelijkheid invullen OTP
Kinderen om 12.30 vrij-start meivakantie
Maandag 7 mei: de school begint weer
Kamp groep 8
Dinsdag 8 mei: Sit & Kiss
Donderdag 10 mei: Hemelvaartvakantie
Vrijdag 18 mei: de info verschijnt weer
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag; de kinderen zijn vrij
Dinsdag 29 mei: ouderbijeenkomst

We wensen u een fijn weekend en alvast een mooie meivakantie toe!
Team van Avonturijn

