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Beste ouders,

15 september 2017

Hierbij ontvangt u de eerste info van het nieuwe schooljaar. Er staan weer veel zaken in die, zeker aan
het begin van het jaar, belangrijk zijn te weten. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
We zijn afgelopen maandag gestart met het thema: “vooruit kijken”. Vooruitkijken is een vermogen dat
de mens van nature heeft. Voor kinderen is dat bijvoorbeeld onbevangen vooruit kijken naar een
verjaardag, een logeerpartij of een uitstapje. Je verwacht er iets moois van, al weet je niet precies wat.
Maar het kan ook onzekerheid en angst opleveren; wat kun je verwachten in de nieuwe groep, wat als
het mis gaat met de spreekbeurt? De spanning kun je uit de weg gaan, maar je kunt er ook voor
kiezen er iets mee te doen? Hierover praten we met de kinderen. Vanuit de Bijbel volgen we de
verhalen van Mozes en het volk van Israël in de woestijn (vooruit kijken naar het beloofde land, maar
wat gebeurt er allemaal onderweg daar naartoe). We horen ook van Jozua en Kaleb; zij gaan als
verkenners op weg. Dan vraagt vooruitkijken om lef en moed.
Vanuit het team.
Met ingang van het nieuwe schooljaar is juf Tilly Skowronski, onze nieuwe intern begeleider, gestart.
We wensen haar veel succes en plezier toe op Avonturijn. Ook juf Disney is vanaf dit schooljaar vast
aan onze school benoemd- ook haar heten we welkom vanaf deze plek. Juf Roelinde – groep 4- en juf
Chantal- groep 5/6- zijn dit jaar als Leerkracht In Opleiding (LIO) werkzaam; dit betekent dat zij werk
ervaring opdoen bij ons. Onder onze verantwoordelijkheid geven zij zelfstandig les. Fijn dat ook zij
aangaven hun stage en opleiding op Avonturijn te willen afmaken.
Staken: u heeft het ongetwijfeld gehoord, op donderdag 5 oktober is er een grote stakingsdag in het
onderwijs. PROCEON ondersteunt deze staking. Concreet houdt dit in dat alle scholen van
PROCEON en het servicebureau zijn gesloten.
Bereikbaarheid.
We hebben het al vaker aangegeven; op onze school hebben we vier telefoonlijnen. Zijn we op een
van de lijnen in gesprek, dan krijgt u het antwoordapparaat als u ons belt. We proberen dit zo vaak
mogelijk af te luisteren. Maar direct afluisteren kunnen we niet garanderen. Daarom willen we u
vragen om de klassentelefoon te gebruiken voor ziekmeldingen (voor schooltijd) en bij calamiteiten,
bijvoorbeeld als u uw kind niet ,of later kunt ophalen. We laten de klassentelefoons de hele dag aan
staan, zodat we altijd bereikbaar zijn. Niet dringende vragen en/of mededelingen vragen we per mail
aan de leerkracht te sturen.
Op tijd komen.
We weten dat het even wennen is om weer op tijd te komen na de vakantie, maar we wijzen u er nog
op dat wij meer dan 5 minuten te laat moeten registeren als ongeoorloofd verzuim. Deze registratie
wordt automatisch doorgegeven aan leerplicht. Bij te veel en vaak van dit soort verzuim neemt
leerplicht contact met school en ouders op. Er kan een fikse boete aan ouders opgelegd worden.
Sinds 1 april is deze nieuwe wet van kracht, we hebben er al uitgebreid over geschreven. Vanaf
komende week registreren wij weer.
Schoolspullen
Ieder kind krijgt bij de start in groep 3 een blokje voor zelfstandig werken. Wat later ,in groep 4,krijgt
het kind een vulpen van school. We hebben als afspraak dat de blokjes en vulpennen met het kind
mee gaan t/m groep 8. Raakt de pen of het blokje zoek of wordt het kapot gemaakt met opzet, dan
moet er een nieuw worden aangeschaft bij juf Ellen. De prijzen: Vulpen € 6,50 en blokje € 1,50.
Ons onderwijs:
Muziek en Engels
Dit schooljaar starten we met de Engelse lessen in groep 1 t/m 8. We hebben hiervoor een nieuwe
(digitale) methode aangeschaft; “Groove me”. Een zeer interactieve methode. Kinderen van groep 1
t/m 5 werken aan spreek- en luistervaardigheid. Vanaf groep 6 komt er grammatica bij. Vanaf deze
groep werken de kinderen ook op 3 niveaus.
De muzieksubsidie , die we hebben gekregen, wordt de komende drie jaar in verschillende activiteiten
weggezet:






We gaan werken met een nieuwe digitale methode- Muziek wijs
Alle leerkrachten worden begeleid (drie jaar lang) in het geven van een goede muziekles
We gaan extra muziek workshops aanbieden in de talentenfabriek en bij de kleuters
We worden begeleid in het schrijven van een goed plan voor muziek, zodat dit vak een vaste
en stevige plaats krijgt in ons onderwijs.
 Op woensdagmiddag na de herfstvakantie starten wij een wijkkoor o.l.v. een professionele
dirigent (meer info volgt). Dit koor staat los van ons eigen Avonturijn koor.
Genoeg activiteiten dus, nieuwe zaken, die ons onderwijs verbeteren en die onze leerlingen nog
bagage meegeven in hun rugzakje vol kennis!
Bezoek Gerben Tervoort.
Op dinsdag 19 september loopt raadslid Gerben Tervoort (CDA fractie in Hilversum) een dag stage op
onze school. Doel van zijn stage; zien hoe onderwijs in de praktijk loopt, wat werkt, wat gaat minder,
wat zijn de successen, knelpunten enz. Wij zijn trots op onze school en laten deze graag zien. Ook
vinden we het fijn te bespreken waar we tegenaan lopen. Gerben neemt deze ervaringen ook mee
naar zijn werk in de raad.
Workshops
Op dinsdag 19 september starten we ook weer met de talentenfabriek. Gerben Tervoort kan de aftrap
dus meemaken. We hebben weer een prachtig aanbod vanuit alle vakgebieden; sport (sportschool
Sjollema), dans, drama, taal (we gaan Fries leren en interviews maken- dit is ook actief burgerschap),
muziek (vanuit de subsidie), natuur (moestuin en onderzoeken), cultuur (de Stijl), beeldend (boetseren
en draad figuren), techniek (bewegen en draaien), 21 eeuws leren en ICT ( met de nieuwe laptops),
creatief ( breien)/. Kortom; een mooi en evenwichtig aanbod. We hebben er veel zin in!
Gesprekken
Afgelopen week zijn de vertelgesprekken gestart. Niet alle groepen doen hieraan mee; in groep 8 is
net met de ouders gesproken eind groep 7 en is juf Martine meegegaan naar groep 8. Daarnaast komt
er een avond over het VO in oktober. Ook in de kleutergroepen doen we het iets anders. Daar kunnen
zowel ouders als leerkracht aangeven een gesprek te willen voeren. Dit omdat er net intake
gesprekken zijn geweest. Zo proberen we de gesprekken zinvol en op maat te maken. Heeft u nog
suggesties of aanbevelingen; we horen het graag!
Inleveren formulieren
Op de eerste schooldag heeft u een aantal formulieren gekregen om in te vullen. We willen u vragen
deze z.s.m. ingevuld in te (laten) leveren. Ze bevatten belangrijke info over uw kind. Daarnaast vragen
we alle ouders om 1 maal per jaar hulp te geven aan school, in wat voor vorm dan ook. Dit leggen we
vast bij het vertelgesprek. Zo hebben we voldoende helpende handen om alle activiteiten te kunnen
laten plaatsvinden. Vergelijk het met een sportclub; daar doet u toch ook een maal per jaar bardienst,
of wast u de shirts? Sommige ouders geven veel vaker hulp. Vindt u dat ook fijn en heeft u tijd over?
We zoeken extra ouders voor de bibliotheek (iedere morgen van 8.30-9.30 uur). U helpt dan kinderen
een boek te kiezen of helpt met andere dingen in de bieb. U kunt u aanmelden via juf Martine of juf
Ellen hiervoor.
Mijn School. Inlog gegevens
U heeft er vorig schooljaar al over gelezen en er informatie over ontvangen. Vanaf dit schooljaar gaan
wij alle informatie naar u versturen via “mijn School.” U heeft hiervoor een inlog nodig. Heeft u deze
niet, of bent u deze kwijt, dan vragen we u een mail te sturen naar juf Jolien –
j.vanhamond@proceon.nl; zij stuurt u een nieuwe inlog toe.
Bij Parnassys blijft het ouderportaal open; u kunt hier de gegevens over uw kind bekijken (absentie,
verslag van gesprekken, toetsgegevens). Ook hiervoor heeft u een inlog nodig. Ben u deze kwijt, of is
deze niet ontvangen, stuur dan een mail naar: h.vanderdussen@proceon.nl. Via Hendrine krijgt u een
inlog toegestuurd.
Het besloten gedeelte op onze website, waarvoor u een inlog nodig had, gaat vervallen. Op de site is
alle informatie te vinden voor ouders en belangstellenden over onze school. Foto’s (besloten deel) en
groepsinfo gaan nu allemaal via “Mijn School”.
Wij hebben hiervoor gekozen omdat we denken u zo nog beter te kunnen bereiken en vertrouwelijke
zaken beter af te kunnen schermen.
Kansen voor kinderen
De gemeente Hilversum heeft beleid ontwikkeld om kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben,
mee te kunnen laten doen aan allerlei activiteiten. Meer informatie in de bijlage.

Vanuit de AC:
 Bij deze info is een machtigingsformulier toegevoegd. Het heeft de voorkeur van de AC om via
deze machtiging de gelden te innen. U kunt deze ingevuld (laten) inleveren bij de leerkracht
van uw kind tot eind september. Het is fijn als u dit invult; wij schrijven dan de ouderbijdrage in
oktober van uw rekening af. Ook het schoolreisgeld schrijven we met de machtiging af (medio
juni). Een machtiging kunt u altijd intrekken en ongedaan maken. Wilt u niet per machtiging
betalen, dan vragen we u zelf het geld over te maken. Overigens; denkt u aan het schoolreis
geld? Door een aantal ouders is er nog niet betaald. (Daarom is een machtiging wel heel
makkelijk- je vergeet het nooit en de betaling is altijd op tijd!)
 De activiteiten commissie is op zoek naar nieuwe leden. Dus vindt u het leuk om mee
doen aan en/of te denken over de activiteiten die er gedurende het schooljaar worden
georganiseerd, meldt u dan aan via dit e-mailadres ac.avonturijn@proceon.nl of laat het de
leerkracht van uw kind(eren) weten.
 We komen zo'n 7 x per jaar op een avond bij elkaar. Bij de eerste vergadering verdelen we de
activiteiten voor het komende schooljaar in deelcommissies, hierdoor is de tijdsinvestering
goed te doen.
We hopen op een leuke verdeling van ouders uit de diverse groepen.
Groeten Floor Veenstra, voorzitter AC

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit&kiss tot de herfstvakantie: iedere donderdag tot 8.30 uur
Dinsdag 19 september; Start talentenfabriek
Dinsdag 26 september 19.30 uur: MR
Vrijdag 29 september: De info verschijnt weer
Schoolreis groepen 5,6 en 7
Maandag 2 oktober:
Schoolreis groepen 3 en 4
Donderdag 5 oktober: Maandviering groepen 1 /2 A en 4.
Ma 9 t/m vr 13 oktober: Open lesweek
Vrijdag 13 oktober:
De info verschijnt weer
Maandag 16 oktober: Inloopmoment om 14.15 uur
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.
We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn

