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Beste ouders,

17 november 2017.

Hierbij ontvangt u alweer de laatste info voor november. Het jaar gaat erg hard naar zijn eind toe. Op
school bruist het van alle activiteiten; de sint –en kerst commissie maken al over uren en zijn 2
prachtige feesten aan het neerzetten. Daarnaast wordt er in alle groepen ook hard gewerkt in de
lessen. Want dat gaat natuurlijk gewoon door. We hebben u weer veel te vertellen, veel leesplezier!
Trefwoord.
We werken nog steeds aan het thema “goed gehoord.” We leren dat je allerlei verschillende dingen
kunt horen; een leugen, een compliment, een waarschuwing en een keuze bijvoorbeeld. Maar je kunt
ook luisteren naar de stem van je hart; als je goed luistert hoor je vroeg of laat waar het om gaat.
Vanuit de Bijbel volgen we de verhalen van Samuel: hij is door zijn moeder naar de tempel gebracht.
’s Nachts hoort hij een stem, het duurt even voor hij door heeft dat God tegen hem spreekt. Hij hoort
de waarschuwing dat het slecht zal aflopen met de zonen van Eli. Ook horen we laten hoe Samuel het
volk Israël waarschuwt omdat hij de stem van God heeft gehoord.
Terugblik studiedag
Op donderdag 2 november was er een studiedag. Onder leiding van Erna Bod, onderwijsadviseur en
onze vaste begeleider voor de scholing hebben we de eerste stappen gemaakt naar ontdekkend en
onderzoekend leren. Prachtig om te zien hoe je een “onderzoek” kunt doen naar pepernoten en dit
verbindt met rekenen; wat zijn de duurste, waar zitten de meeste pepernoen in enz enz.het is leren op
een andere manier; maar een hele aantrekkelijke manier.de komende tijd gaan we dit kleinschalig een
paar maal per week toepassen. Ook kijken we of we (net als bij de onderbouw) een thema kunnen
hebben gedurende een aantal weken en daar de lessen onder hangen; bijvoorbeeld het thema dijken
en polders. Vanuit de geschiedenis kun je daar vertellen over de ramp in 1953 en de deltawerken, de
polderaanleg en droogmalen in 1800 en vanuit aardrijkskunde de polders leren en zien hoe het land is
gegroeid. Vanuit techniek/ natuurkunde kun je een dijk nabouwen en berekenen (rekenen) hoeveel
zand je ervoor nodig hebt bijvoorbeeld. Vanuit taal schrijf je daar een verslag over. Informatie leer je
opzoeken en samenvatten (begrijpend lezen en 21e eeuws vaardigheden) je leert precies wat erin de
kerndoelen van de onderwijswet staat, maar op een andere manier en op een manier waarbij jezelf
dingen onderzoekt en ontdekt. Dit gaan we dit jaar op kleine schaal oppakken. Het technieklokaal
gaan we gebruiken voor de creatieve en lessen en de grote onderzoeken.
Oproep materialen
In aansluiting op het vorige stukje; we zijn op zoek naar allerlei potjes, maatbekers, pincetten, loepjes
en dergelijke voor onze onderzoeken en proefjes. We hebben inmiddels al 10 microscopen, we
kunnen zo gaan bekijken hoe een insect eruit ziet bijvoorbeeld. Misschien zijn er ouders werkzaam op
een laboratorium of weten ouders hoe we deze spullen kunnen verkrijgen? We houden ons van harte
aanbevolen!
Nog meer studie
Alle leerkrachten van de kleutergroepen, juf Samantha van groep 3 en juf Tilly (IB er) gaan in de
maand november naar Leeuwarden. Daar gaan ze een school bezoeken die al elementen uit Reggio
(zelf ontdekken en onderzoeken) toepast op een wijze waar wij naar zoeken. De collega’s gaan de
praktijk bekijken en inspiratie opdoen hoe en wat we op Avonturijn gaan toepassen hieruit. We zien
wel een hele mooie doorgaande rode draad ontstaan vanuit groep 1 naar de hogere groepen. Prachtig
en inspirerend.
Op maandag 27 november hebben we een studiemiddag. Deze middag staat in het kader van de
leerlingenzorg. Daarnaast gaan we onze schrijfmethode grondig bekijken; voldoet hij nog aan onze
eisen, aan de eisen van deze tijd, moeten we wel of niet veranderen van methode enz. U merkt; we
zitten absoluut niet stil tijdens de studiemomenten.
Schoolfruit en spelregels.
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn we gestart met het schoolfruit. Iedere woensdag, donderdag en
vrijdag eten we fruit. Het is een afspraak dat alle kinderen in ieder geval een hapje van het fruit
proeven. Vinden ze dat echt niet lekker, dan mogen ze het fruit dat van huis is meegebracht opeten.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind ander fruit bij zich heeft als u weet dat er fruit gegeten wordt dat het

echt niet lekker vindt? In de weekmail staat het fruit voor de komende week altijd genoemd. Op deze
dagen geven we koeken en andere hapjes die zijn meegegeven terug mee naar huis.
Ziekmelden.
We willen u nogmaals vragen om de ziekmelding van uw kind zoveel mogelijk direct bij de leerkracht
door te geven. Dit kan via de klassentelefoon of de mail van de leerkracht. Als het via het centrale
antwoordapparaat gaat, kan het langer duren voor dit wordt afgeluisterd. Na ongeveer 20-30 minuten
belt de leerkracht naar de ouders als er niets is gehoord. Het is vervelend als dan blijkt dat er een
boodschap is ingesproken. Daarom willen we u vragen om echt zo veel mogelijk de ziekmelding bij de
leerkracht te doen. hartelijke dank alvast!
Wijkkoor.
Het wijkkoor is onder leiding van dirigent Margot Zoer spetterend van start gegaan. De kinderen
vonden het heel erg leuk; er is vol overgave gedanst en gezongen. Afgelopen week waren er al meer
kinderen die mee kwamen doen. Deelname is nog steeds mogelijk; uw kind mag een keer mee doen
op proef, of zich inschrijven tot de kerstvakantie, als een half jaar te lang is. Bijdrage € 1,50 per keer/ €
5,- per maand en € 25 per half jaar. Aanmeldingsbriefjes zijn te halen bij juf Tjallien. Vanuit school is
zij het aanspreekpunt. Ook vriendjes en vriendinnetjes die in de buurt wonen mogen mee doen; kom
erbij!.
Actie Schoenmaatje.
Voor de herfstvakantie heeft iedereen een folder mee gekregen met daarin informatie over de actie
'Schoenmaatjes'. Het is super fijn zijn zoveel schoenendozen er zijn gevuld en daardoor veel kinderen
in ontwikkelingslanden blij gemaakt kunnen worden. Afgelopen vrijdag 10 november zijn alle dozen in
de open leerruimte gezet; een hele mooie stapel!
Heel erg bedankt voor het steunen van de actie!! Veel kinderen in de ontwikkelingslanden kunnen
dank zij jullie doos ook een mooie kerst hebben!
Versierde school.
Afgelopen week is de school al helemaal mooi versierd voor het komende sinterklaasfeest. Het ziet er
prachtig uit; de ogen van de kinderen toen ze binnenkwamen en alle versieringen zagen, spraken
boekdelen- zo mooi om te zien.. De versiercommissie; heel hartelijk dank!
Sinterklaas.
Natuurlijk vieren we sinterklaas op school. Op 5 december brengt de goedheiligman een bezoek aan
onze school en met elkaar wachten we hem op op het schoolplein. De kinderen t/m groep 4 krijgen
een cadeau van sint. Vanaf groep 5 helpen we hem met de cadeautjes en maken we voor elkaar een
surprise. In de groepen 5 t.m 8 zijn de lootjes hiervoor afgelopen week getrokken.

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot kerstvakantie op maandag.
Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
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.
Vrijdag 1 december:
De info verschijnt weer
Dinsdag 5 december:
Sinterklaas. De kinderen zijn om 12.30 uur uit.
Vrijdag 15 december:
De info verschijnt weer
Donderdag 21 december: Kerstviering- meer info volgt
Vrijdag 22 december-12.30 uur: Start kerstvakantie
Maandag 8 januari:
De school begint weer- Sit &kiss tot de voorjaarsvakantie op de woensdag

We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn

