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Beste ouders,
14 december 2017
Hierbij ontvangt u alweer de laatste info van dit kalenderjaar. Een jaar waarin weer veel gebeurde,
waarin de school zich weer verder heeft ontwikkeld en een jaar waarin veel talenten van ouders
werden ingezet ten dienste van de school. We sluiten dit jaar feestelijk af en gaan het volgend jaar
verder op deze ingeslagen weg. Maar eerst dit jaar mooi afsluiten! Veel leesplezier!
Trefwoord.
Deze maand werken we aan het thema “geven en ontvangen”, dit is de opmaat waarmee we naar
kerst toe leven. De Bijbel verhalen vertellen over mensen die onverwacht horen dat ze een kind gaan
krijgen. Dat roept verschillende reacties op.
Daarna verkennen we het begrip geven. Kinderen ontdekken wat er gegeven kan worden, of een gift
altijd gepast is en dat je voor kostbare geschenken juist geen geld betaalt. In de Bijbelverhalen krijgt
Jozef een droom en zien wijze mannen een bijzondere ster. Die ster brengt hen bij een nieuwe
koning, een geschenk van God zelf. We leven met de Bijbelverhalen toe naar het kerstverhaal zelf.
Dat horen we in de viering in de kerk en in de klas.
Staking en ziektevervanging.
Afgelopen dinsdag is er landelijk gestaakt door de leerkrachten in het basisonderwijs. Ook alle
leerkrachten van Avonturijn hebben deze dag een manifestatie bijgewoond en ons geregistreerd als
staker. We staken ook niet zomaar; we weten heel goed dat het soms lastig is voor ouders om opvang
te regelen. We staken omdat de kwaliteit van het onderwijs echt in de gevarenzone is gekomen; er is
geen vervanger meer te vinden, nu al niet en de echte ziekteperiode moet nog komen. Afgelopen
week was juf Samantha geveld door een pittige keelontsteking; groep 3 moest eerst worden verdeeld,
niet heel handig voor die kleintje. Op woensdag was juf Marije er en op donderdag is het hele
gymrooster omgegooid en hebben beurtelings leerkrachten voor groep 3 gestaan, de extra hulp die zij
normaliter geven aan kinderen die dat nodig hebben, moest al vervallen daardoor. Op vrijdag had
groep 3 vrij, er was geen enkele vervanger beschikbaar.
De leerkrachten die groep 3 hebben opgevangen, hebben overigens niet echt daadwerkelijk les
gegeven, dat is niet te doen om ook nog eens voor te bereiden voor het uur dat je de klas opvangt.
Het levert zo extra werkdruk op, je ziet aan de ziekten dat ook de leerkrachten te lang doorlopen met
klachten omdat ze weten dat er geen vervanger is en hun collega’s extra worden belast en hun
leerlingen geen echte lessen krijgen als ze zich ziekmelden. Gevolg; langer ziekteverzuim. En (ik heb
het bijgehouden) 10 uur gestopt in het zoeken van vervangers, ook hier verloren tijd, veel is blijven
liggen daardoor en ook hier; extra werkdruk! We hopen van harte dat u begrijpt hoe hoog het water
aan de lippen staat. Het zal ook na de vakantie dus blijven voorkomen dat klassen verdeeld worden
en de volgende dag (als er geen vervanger is) naar huis worden gestuurd. Ook zullen wij als team PO
in actie blijven steunen en mee doen aan de aangekondigde estafette staking; voor beter onderwijs!
Dank!
We willen in deze info, op deze plaats, alle ouders bedanken die ons op zoveel verschillende
manieren hebben geholpen dit jaar! Zonder uw hulp hadden een aantal evenementen niet door
kunnen gaan, of had het veel minder uitgebreid gekund. Alle hulp is zo belangrijk; van de biebouders,
tot de voorleesouders, de ouders die toezicht houden, meegaan naar voorstellingen, fruit klaarmaken,
de moestuin onderhouden, een workshop geven, helpen schoonmaken, de school zo prachtig
versieren, helpen mee organiseren van feesten, meepraten in de MR of organiseren in de AC, of wat
dan ook; de hulp is te veel om op te noemen! We zijn er heel erg blij mee; zonder jullie hulp had dit
niet gekund!
Schoonmaken.
De laatste vakantiedag maken we de lokalen extra schoon, zodat we weer een frisse start kunnen
maken in januari. De vloeren worden in de vakantie extra aangepakt, en de toiletten en dergelijke
extra gedesinfecteerd. De leerkrachten en de klassenouders benaderen hiervoor ouders, het is heel
fijn als er veel helpende handen zijn; dan zijn we zo klaar! We hopen op veel aanmeldingen……
Kerstviering.
Donderdag vieren we kerst, ’s morgens in de kerk, eind van de middag op school met een diner en
een samenzang in de binnenstraat. Vanaf 17 uur (echt niet eerder) is de deur open en kunnen de
gerechten worden binnengebracht. We willen u vragen echt niet te vroeg te komen. Als de deur
opengaat om 17 uur, wordt iedereen zingend verwelkomt door het wijkkoor van Avonturijn dat op de
woensdagmiddag zingt! Het dinerstart om 17.15 uur. Voor u als ouders is er een hapje en drankje in
de binnenstraat. Daarna komen de kinderen naar buiten en zingen we met elkaar. We willen u vragen
uw kind af te halen bij de leerkracht; zo weten wij dat alle kinderen veilig mee naar huis zijn! Dank!

Nieuwe leerlingen.
In de maand december komen er, vanwege, de drukte van alle feesten, geen nieuwe vierjarigen naar
school. Deze kindjes starten allemaal in januari. In de eerste info van de maand heten we alle kindjes
bij naam welkom en feliciteren we ook alle jarigen van januari.
Ouderbijeenkomst.
De ouderbijeenkomst van 30 januari krijgt steeds meer vorm. Het belooft weer een mooie gebeurtenis
te worden. Na de vakantie volgt meer info en de uitnodiging. Aan u de vraag de datum en tijd ( vanaf
16.30-19 uur) vrij te houden en alvast een lekker gerecht te bedenken, want ja; we eten weer met
elkaar!
Warme truien dag.
Vrijdag 2 februari is het warme truiendag. Ook wij doen daaraan weer mee. De verwarming zetten we
een graadje lager en we trekken een dikke trui aan. Ook praten we deze dag met de kinderen over het
waarom en hoe je goed kunt zorgen voor het milieu!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot kerstvakantie op maandag. Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Donderdag 21 december:
Kerstviering vanaf 17 uur.
Vrijdag 22 december-12.30 uur: Start kerstvakantie
Maandag 8 januari:
De school begint - Sit &kiss tot de voorjaarsvakantie op de woensdag
Vrijdag 12 januari:
De info verschijnt weer.
Dinsdag 16 januari:
Studiedag; de kinderen zijn vrij
Donderdag 18 januari, 14.15 uur: Inloopmoment
Vrijdag 26 januari:
De info verschijnt weer
Dinsdag 30 januari:
Ouderbijeenkomst PBS.
Vrijdag 2 februari:
Warme truien dag
We wensen u een fijn weekend en alvast hele fijne feestdagen en een mooie vakantie toe!
Het team van Avonturijn.

