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Beste ouders,

13 oktober 2017

Hierbij ontvangt u van ons de info voor de maand oktober. Het schooljaar, dat laat is begonnen, gaat
snel. We hebben vandaag de Kinderboekenweek alweer afgesloten en gaan nu richting
herfstvakantie. Natuurlijk bruist het op Avonturijn van alle plannen, daarover vertellen we u in deze
info. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Maandag starten we met het thema “helden”. Stripverhalen, films, vaderlandse geschiedenis; je
struikelt er over de helden. Met de kinderen praten we over een held; wat is dat voor iemand, welke
eigenschappen heeft een held? Wat is het verschil tussen waaghals en held? We leren dat je niet als
held wordt geboren, maar dat het de situatie is die je tot het heldendom kan roepen. We volgen vanuit
de Bijbel het boek rechteren; hier wordt verteld over Gideon en Deborah, die de heldhaftige taak op
zich nemen het volk Israël te beschermen tegen vijanden. Gideon vernieltafgodsbeelden; hiermee
maakt hij zich zeker niet populair. Maar hij weet anderen te motiveren zich ook te verzetten tegen de
vijand. We praten ook met elkaar over welke held ons motiveert en inspireert.
Mijn School en Parnassys.
Alle berichten voor ouders worden vanuit Mijn School gestuurd. De ouders die hun account nog niet
hebben geactiveerd, hebben van ons een brief ontvangen hierover; ze missen belangrijke berichten.
Als u het lastig vindt uw account goed te beheren; op de website staat bij downloads de handleidingdeze kunt u gebruiken. Voor andere vragen, mailt u juf Jolien; j.vanhamond@proceon.nl Daarnaast
hebben alle ouders die gezag hebben over hun kind toegang tot het ouderportaal van Parnassys.
Daarin kunt u gespreksverslagen, CITO en rapport resultaten en absentie terugvinden. Ben u uw inlog
hiervoor kwijt, graag een mail naar e.vandorssen@proceon.nl. Nieuwe inloggegevens worden u
toegezonden. Het blijkt nu dat Parnassys (na de update van 5 oktober en de nieuwe regels rondom
het gezag) nog maar 1 ouder toegang heeft gegeven; dit wordt zo spoedig mogelijk weer rechtgezet;
ouders die nu de toegang wordt geweigerd, ontvangen de komende weken nieuwe inloggegevens.
Excuses voor het ongemak, maar dit ligt echt buiten onze macht.

Vertelgesprekken, formulieren en verwachtingen.
De hele maand september is gebruikt (in de groepen 3 t/m 7) om met iedere ouder vertelgesprekken
te hebben. De gesprekken worden ervaren als zeer waardevol en er is gelijk mogelijkheden om
afspraken te maken voor de rest van het schooljaar. De ouders gaven aan het als zeer prettig te
ervaren dat zij zelf een dag en tijd konden reserveren hiervoor. Helaas is gebleken dat een heel klein
aantal ouders niets heeft laten horen, ook na herhaalde mailtjes en een gespreksrooster waarin ze
uiteindelijk waren ingedeeld, zij ze zonder afzegging weggebleven. Dat wordt door ons als team
ervaren als zeer teleurstellend! Er is tijd gereserveerd, leerkrachten wachten op ouders en zij komen
niet, maar sturen ook geen bericht van verhindering. Waar wij, als Avonturijn werken vanuit de
gedachte van ouderbetrokkenheid, waarbij ouders als partners worden gezien, vinden wij dit een zeer
nare ontwikkeling. Daarom willen we u als ouders en nogmaals aan herinneren dat er verwachtingen
zijn vice versa; wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u als ouders? Ook dit hoort
bij de ouderbetrokkenheid 3.0; de verwachtingen van elkaar helder communiceren. Bij deze info is dit
stuk, dat al eerder bij de info als bijlage werd verstuurd, nogmaals bijgevoegd. De ouders die zonder
enig bericht niet zijn gekomen, worden vanuit de directie ook nog benaderd.
Vanuit de verwachtingen herinneren we u nogmaals aan de formulieren; een aantal is nog niet terug.
Concreet betekent dit dat we niet de meeste recente gegevens hebben van een aantal ouders, als we
hen moeten bereiken bij calamiteiten, dat we niet weten of hun kinderen wel of niet op de foto mogen
en dat we niet weten of hun kind allergisch is en eventueel medicijnen mag hebben.
Daarnaast is de verwachting van school dat iedere ouderpaar een maal per jaar de school
ondersteunt bij activiteiten. Daarom willen we u vragen de formulieren uiterlijk vrijdag 20 oktober
ingevuld te retourneren op school. We hopen dat alles op deze dag op school is zodat we de goede
gegevens en overzichten hebben. Dank voor de medewerking!

Terugblik open lesweek.
In alle groepen was er de afgelopen week de mogelijkheid om lessen bij te wonen. We hebben veel
enthousiaste verhalen van ouders gehoord; het voorziet duidelijk in een behoefte dat ouders mee
kunnen kijken met een les. Uitleg of uitdrukkingen worden zo voor hen veel duidelijker. Daarnaast
vinden ouders het ook heel verhelderend om coöperatief werken en PBS in de praktijk te zien! Heeft u
deze open lesweek gemist? Geen nood; er staan er nog twee gepland dit schooljaar.
Oortjes.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben deze week een doosje gekregen met zg. “oortjes”. Deze
oortjes vervangen de koptelefoons bij de computers. Buiten dat dit veel hygiënischer is (ieder kind de
eigen oortjes), kunnen we zo ook duidelijke afspraken maken; het doosje met oortjes krijgen alle
kinderen van school, het gaat de hele schooltijd mee. Maak je het kwijt, of kapot; dan koop je een
nieuw doosje bij juf Ellen. De kosten van nieuwe oortjes zijn € 4,50. Het is dezelfde afspraak die ook
geldt voor de vulpen of het blokje; dit gaat mee t/m groep 8. Bij vernieling of kwijtmaken koop je een
nieuwe. Na groep 8 mag je het mee naar huis nemen. We vinden het belangrijk dat kinderen ook leren
om verantwoordelijk zijn voor hun eigen spullen en er zuinig op te zijn, door deze afspraken hopen we
dit ook een stuk te bereiken!
Start wijkkoor.
Het is zover; misschien heeft u het al in de krant ( het Hilversums Nieuws) gelezen, of in de flyer die
uw kind meenam; vanaf woensdag 1 november start het wijkkoor van Avonturijn. Alle kinderen uit de
wijk zijn welkom. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hiervoor een flyer meegekregen voor
henzelf, maar ook 3 extra om uit te delen aan vriendjes, buurkinderen die niet op onze school zitten.
het aangehechte aanmeldstrookje kan op school worden ingeleverd. We vragen een kleine bijdrage in
de kosten, hiervan schaffen we weer materiaal aan voor het koor. De dirigent is een professionele
muzikant, die ook haar eigen band heeft. Voor alle zekerheid is bij deze info nogmaals de flyer en een
aanmeldformulier gevoegd.
Nog meer muziek.
Zoals u weet hebben wij voor de komende drie jaar subsidie ontvangen om het muziekonderwijs goed
vorm te geven. Alle leerkrachten worden geschoold in het geven van een goede muziekles, we
hebben muziekles bij de kleuters, muziek met instrumenten in de workshops, een nieuwe
muziekmethode en we starten het wijkkoor. Voorwaarde bij de subsidie is dat je samenwerkt met een
partner die muziek als specialisatie heeft. Voor ons is dat Globe. Samen met hen hebben we deze drie
jaren vorm gegeven. Vanuit Globe gaan de kinderen ook kennis maken met allerlei vormen van
muziek de komende jaren. We starten woensdag en donderdag met de groepen 6,7 en 8; zij gaan een
bezoek brengen aan het Radio Filharmonisch orkest; ze maken daar een deel van de repetitie mee.
En krijgen daar een gastles over. De groepen 3,4 en 5 brengen in het voorjaar een bezoek aan een
repetitie van het groot omroepkoor. Kortom; genoeg muziek in de school en allerlei stijlen om kennis
mee te maken!
Enquête gemeente over verkeer
In 2014 is op Avonturijn het project Veilig naar School gestart. Naast veel aandacht voor
zichtbaarheid, extra lessen en activiteiten, zijn er in de omgeving van de school maatregelen
genomen, zoals bv. het aanbrengen van een schoolzone met markering “SCHOOL” en bebording. Om
te meten wat het effect is van het project Veilig naar School op de manier waarop kinderen naar
school gaan, is een online vragenlijst opgesteld door de gemeente. De gemeente wil u vragen ,om als
ouder aan te geven, wat uw mening is over dit project. Met de uitkomsten kan de gemeente haar
veiligheidsbeleid t.a.v. het verkeer nog beter tot uitvoering brengen. Met de onderstaande link kunt u
de enquête direct invullen.: http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=313527.

Om alvast te noteren in uw agenda.
Sit&kiss tot de herfstvakantie: iedere donderdag tot 8.30 uur
Maandag 16 oktober:
Inloopmoment om 14.15 uur
Donderdag 19 oktober: Maandviering groepen 1 /2 A en 4
Vrijdag 20 oktober:
Ruimmoment met ouders
23 t/m 27 oktober:
Herfstvakantie
Maandag 30 oktober:
De school begint weer
Sit &kiss vanaf nu tot kerstvakantie op maandag.
Woensdag 1 november: Start wijkkoor!
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.

We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn
Bijlagen;
 Verwachtingen school en ouders
 Flyer wijkkoor
 Linkje enquête gemeente over verkeer

