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De allerlaatste info van dit jaar ontvangt u hierbij van ons. Een korte, vooral gevuld met nuttige info
voor de laatste week en de week na de grote vakantie.
Trefwoord.
We ronden het thema “vernieuwen “deze laatste week af. De verhalen uit de Bijbel hangen onder het
scheppingsverhaal- deze week staat in het teken van verandering, afscheid nemen en uitrusten en
uitkijken naar nieuwe tijden!
Vanuit het team.
Het thema “vernieuwen” staat ongewild of ongepland ook even symbool voor het team van Avonturijn:
U heeft in de brief van gisteren kunnen lezen dat juf Jolien voor een andere stap in har carrière heeft
gekozen.
We willen vanaf deze plek Jolien heel erg bedanken voor alles wat ze voor de school heeft betekent;
een hele fijne collega die altijd klaar stond als je haar wat vroeg. Een trekker, een initiatief nemer die
haar eigen plaats binnen ons team had. een hele goede leerkracht met hart voor de kinderen en een
fijne gesprekspartner voor ouders. Heel erg bedankt voor alles Jolien, we vinden het jammer dat je
weggaat, gaan je zeker missen, maar je hart moet je altijd volgen! Heel veel succes en dank voor
alles!
Jolien neemt afscheid op woensdag 18 juli; ze viert dan haar verjaardag en afscheid in een, na
schooltijd is er gelegenheid haar de hand te schudden in haar lokaal.
Juf Minka kreeg ineens de kans om de baan te nemen waarover ze altijd heeft gedroomd; ook dat
heeft u in de brief kunnen lezen. Afgelopen week heeft ze de knoop doorgehakt en voor de
Donnerschool en de kinderen die een speciaal plekje in haar hart hebben daar te kiezen. Minka zullen
we missen; ze is zo lang juf op onze school geweest; altijd vrolijk, altijd enthousiast en bevlogen. Een
collega met haar geheel eigen plek in het team. We vinden het spijtig dat je gaat, maar gunnen jou
alle geluk in jouw droombaan. Juf Minka neemt afscheid van haar groep op vrijdag 20 juli; u kunt haar
na 12.30 uur de hand schudden in haar lokaal.
(De ouders van de toekomstige groepen 4, 5 en 7 zijn overigens hierover al eerder per brief ingelicht,
net zoals de MR en voorzitter AC.) We zijn heel blij dat wij op deze korte termijn de ontstane vacatures
op hebben kunnen vullen. En er een hele goed een ervaren leerkracht voor terug hebben gekregen!
Zij komt woensdag kennis maken met haar nieuwe groep 4. Haar naam mag volgende week bekend
gemaakt worden.
Juf Rachel viert met haar groep haar afscheid op de laatste schooldag; 20 juli. Haar kunt u ook na
schooltijd (12.30 uur) de hand schudden in haar lokaal.
Juf Floor had ontzettende pech; een keelontsteking ontaardde, ondanks allerlei medicatie, in een
ernstig abces. Zij kwam daardoor maandag in het ziekenhuis terecht. Het abces is verwijderd en ze
heeft een infuus met extra antibiotica gekregen. Gelukkig is ze nu weer thuis en moet nu goed
herstellen. Voor groep 8 betekende dat omschakelen- juf Rachel heeft groep 8 bijna helemaal
overgenomen en met de groep geoefend voor de musical. Super dat ze dit wilde en dat dit kon; mede
omdat andere collega’s haar vervingen op haar dagen in groep 5, fantastisch zoals dat is gebeurd.
Ook komende week is er iedere dag voor groep 8 opvang. Mocht het juf Floor lukken, dan komt ze
even op bezoek, maar lesgeven is nu nog veel te zwaar voor haar. Beterschap Floor!
We sluiten af met prachtig nieuws: een nieuw leven; juf Martine en haar vriend Remco zijn gisteren
(12 juli) de trotse ouders geworden van een kerngezonde zoon; Sep. Moeder en zoon maken het
goed. Van ons allemaal; heel hartelijk gefeliciteerd en een prachtige toekomst als gezin gewenst door
de hele Avonturijn gemeenschap!
Het wenmoment.
Alle kinderen hebben gisteren hun wenmoment gehad, in de groep met nieuwe klasgenootjes en een
nieuwe leerkracht. Ook hebben ze al gewerkt aan opdrachten van stof die ze in het nieuwe jaar verder
gaan leren. De kinderen vonden het erg fijn; het haalt al een stukje spanning voor de eerste schooldag
weg! De leerlingen van juf Chantal hebben al eerder kennis met haar gemaakt- zij zijn gisteren
opgevangen door meester Ruben die met ze heeft gegymd. De kinderen van de toekomstige groep 4
kunnen komende week kennis maken met hun nieuwe juf!

Het wijkkoor.
Het afgelopen jaar is het niet geheel gelukt het wijkkoor goed van de grond te krijgen. In goed
onderling overleg hebben we besloten het koor nu een Avonturijn koor te maken. Concreet houdt dit in
dat tijdens het laatste stukje van de woensdagmorgen ( onder schooltijd dus) een paar groepen per
toerbeurt lekker gaan zingen onder leiding van juf Suzan, een ervaren dirigent; doel- plezier in zingen
krijgen en ook het zingen met elkaar. De bedoeling is dat dit gaat starten rond de herfstvakantie. Voor
vieringen zal David Niemeier een apart koor samenstellen en met hen oefenen en vieringen
begeleiden.

Rookvrij.
Graag herinneren we u eraan dat de school en de omgeving ervan rookvrij is; dit is aangegeven op
borden bij de ingangen naar het plein. Na het ophalen van de kinderen als de school uit is, vinden we
te vaak peuken op het plein of in de binnenstraat. Daarom herinneren we u graag nog even aan de
regels.

Dag groep 8!
De kinderen van groep 8 voeren deze week hun eigen musical op. Deze week staat voor hen in het
teken van afscheid nemen. Deze groep heeft veel meegemaakt de afgelopen jaren, maar heeft zich
gevormd tot een groep met een hele hechte band- heel bijzonder en heel mooi om zo met elkaar de
basisschool tijd af te sluiten! Het is best spannend om te beginnen op een nieuwe school na de
vakantie, maar ook heel leuk. Jullie zijn er aan toe! We wensen vanaf deze plaats heel veel plezier en
succes toe op de nieuwe school. Kom nog eens langs om te vertellen hoe het met je gaat! Volgende
week zwaaien we jullie als school uit op het plein!
De eerste schooldag.
Op maandag 3 september om 8.30 uur openen we met elkaar het schooljaar op het plein. Daarna
mogen de ouders de kinderen in hun klas brengen, de leerkrachten begroeten en tot 9.30 uur in de
open leerruimte even koffie met elkaar drinken. Juf Ellen en juf Tilly zijn daarbij. De uitnodiging voor u
als ouder is bijgevoegd als bijlage.
Op dezelfde dag krijgt uw kind een aantal papieren mee zoals het noodnummerbriefje, verklaring wel
of geen foto’s en andere relevante informatie voor u. Via de mail ontvangt u de nieuwe schoolgids en
de bijlagen schoolgids. Deze staan vanaf deze dag ook op de site.
Weekmail en info volgend jaar.
Na input van ouders en onze eigen ervaring hebben we gemerkt dat de wekelijkse mail uit de groep
en de info wat minder gelezen worden. Daarom hebben we besloten m.i.v. volgend jaar deze om en
om te sturen; iedere week ontvangt u dus of de info, of de weekmail. We bekijken na een half jaar of
deze opzet beter bevalt, of dat het nog anders moet.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss tot de grote vakantie op dinsdag!
Woensdag 18 juli; Musical groep 8
Vrijdag 20 juli 12.30 uur; VAKANTIE
Maandag 3 september, 8.30 uur; de school begint weer, opening van het schooljaar op het plein.
Op iedere dinsdag tot de herfstvakantie: Sit &kiss op donderdag.
We wensen u een hele fijne en ontspannen vakantie toe. Tot 3 september! Het team van Avonturijn!
Bijlage: Uitnodiging eerste schooldag 3 september
Flyer van de buurt sport coach tav activiteiten in de vakantie

