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Hierbij ontvangt u van ons de laatste info voor de vakantie, een welverdiende rust want er is hard
gewerkt. De CITO’s zijn gemaakt, rapporten ingevuld en er is weer van alles beleefd en geleerd. In
deze info vertellen we u weer van alles. Veel leesplezier!
Trefwoord.
Vanuit het thema veel en weinig werken wij verder naar Pasen toe. Komende week staat het woord
“spullen” centraal; we praten met elkaar of het hebben van veel spullen gelukkiger maakt. Of kun je
ook te veel spullen hebben om een fijn leven te leiden? Vanuit de Bijbel horen we verhalen over Jezus
die probeert de mensen erna te overtuigen en te laten begrijpen dat juist het delen van eten en spullen
met elkaar gelukkig maakt.
Vanuit het team.
We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat we de vervanging van juf Martine tav zwangerschaps- en
ouderschapsverlof goed hebben kunnen invullen. De naam van degene die komt maken we bekend
i.o.m. de huidige school waar de vervanger nu werkzaam is. Die komt zodra dat kan. Maar het is fijn
voor u als ouders te weten dat er een goede vervanger is gevonden! Er wordt al samengewerkt en
uitgewisseld zodat de wisseling begin juni zo soepel mogelijk verloopt.
Staking.
U heeft er ongetwijfeld over gehoord; op woensdag 14 maart is de estafettestaking in het
basisonderwijs o.a. in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Vanuit PROCEON is aangegeven dat
men deze maal niet doorbetaalt en dat iedere school zelf bepaalt of er wel of niet wordt gestaakt. Een
aantal scholen van onze Stichting heeft al aangekondigd dat zij deze dag staken en de school dus
sluiten. Ook op onze school is de actiebereidheid groot- de werkdruk, de tekorten tav vervanging, het
opdelen van klassen of ze zelfs naar huis moeten sturen gaat ten koste van het onderwijs en levert
nog meer extra werkdruk op. De toegezegde bedrage om daar alvast wat aan te doen zijn mooi, maar
een druppel op een gloeiende plaat. Ter illustratie; onze school zou omstreeks € 30.000 ontvangen
voor 1 jaar; concreet betekent dit dat je er (afhankelijk van de salarisschaal) 2-3 dagen een
onderwijsassistent van kunt betalen. Een klein beginnetje om de problemen echt aan te pakken.
Daarnaast is het zo dat de eerste stakingsdagen al wat beweging hebben gebracht in de aanpak van
de problemen, maar dat we er nog lang niet zijn. Als we nu geen actie voeren zal het concreet
betekenen dat uw kind vaker wordt opgedeeld of naar huis wordt gestuurd; simpelweg omdat er geen
leerkrachten zijn. We hebben deze week het besluit genomen dat Avonturijn deze dag dichtgaat
omdat wij staken. Hiermee geven we een duidelijk signaal af dat het zo niet langer door kan gaan. Wij
geven dat nu alvast aan zodat u ruim de tijd heeft om alvast plannen te maken voor 14 maart om uw
kind op te vangen. Nogmaals; dat wij staken doen we in de laatste plaats voor meer loon. Wat voor
ons voorop staat is dat wij hiermee een duidelijk en groot signaal af geven, dit omdat we willen dat uw
kind goed les krijgt, ook van een vervanger als er ziekte is.
Ons onderwijs; kinderen laten leren van dingen die verkeerd gaan.
In de pers kwamen we een heel interessant artikel tegen dat we u niet willen onthouden. Het gaat over
het zich schuldig voelen van ouders als het met uw kind even niet goed gaat. U wilt (vanzelfsprekend
wil iedereen dat) dat het zich gelukkig voelt en geen nare dingen meemaakt. Een volkomen natuurlijke
reactie is het om dan uw kind te hulp te schieten. Lukt dat even niet, dan heeft een ouder de neiging
zich schuldig te voelen omdat het kind niet geholpen kon worden. In dit artikel kunt u lezen dat het
juist heel goed is om een kind om te leren gaan met teleurstelling en dingen die niet gaan zoals het
zou willen. Het kind wordt juist heel weerbaar in het leren omgaan met gevoelens van teleurstelling.
Het artikel kan voor u als ouder een steun in de rug zijn en helpt u zich niet schuldig te voelen als het
uw kind een keer niet meezit. Geef het juist de kans om van zijn fouten te leren. Een kind kan dit beter
doen in de beschermde omgeving van school, dan straks in de grote wereld. Heeft uw kind
bijvoorbeeld zijn huiswerk niet geleerd, dan is het in sommige gevallen beter om het (i.o.m. de
leerkracht) te laten ervaren wat dit inhoudt door een flinke onvoldoende te halen. Van zo’n ervaring
leert een kind juist extra veel, ook hoe hij zaken voortaan anders kan aanpakken. In de onderstaande
link kunt u het artikel lezen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/15/gun-je-kind-ook-eens-een-teleurstelling-a1584930

We hopen dat het artikel u een steuntje in de rug geeft, mocht u toch schuldgevoel ervaren weet dan
dat u uw kind juist helpt door het niet te helpen!
Start van de schooldag.
We willen u dringend vragen om er zorg voor de dragen dat de kinderen op tijd op school zijn. Om
8.30 uur beginnen de lessen echt. We merken dat te veel kinderen (groep 3 t/m 8) op het laatste
moment naar binnen rennen en te laat de klas binnen komen. Wij willen graag dat de kinderen met
hun klasgenoten in de rij naar binnen lopen en vandaar uit rustig in het lokaal aankomen. Ook voor de
kleuters geldt; komt u alstublieft op tijd, vanaf 8.20 uur is de deur open en kunt u uw kind in de klas
brengen. Om 8.30 uur verwachten we dat alle ouders weer buiten zijn.
Halen van uw kind.
De kinderen t/m groep 4 worden naar buiten begeleid door hun leerkracht. De kinderen melden zich
bij hen af en de leerkracht kan zien dat iedere kind wordt opgehaald en niet alleen achterblijft.
Vanwege dat overzicht dat echt nodig is voor de veiligheid van uw eigen kind en dat van de andere
kinderen, vragen we u wederom om op het schoolplein te wachten, of (bij regen) achter het hek in de
binnenstraat. Dank voor uw medewerking en begrip!
Waardevolle spullen.
We willen u nogmaals wijzen op het feit dat we het als school afraden om uw kind waardevolle spullen
mee naar school te laten nemen. Dit staat ook vermeld in de schoolgids (blz. 31); het meenemen van
waardevolle spullen zoals een mobiele telefoon, een computerspel enz. zijn voor eigen risico. De
school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies. Hoe triest ook- het is een gegeven dat
waardevolle spullen niet veilig zijn op school.
Aanmelden nieuwe leerlingen.
Het lijkt nog vroeg, maar we gaan al aan de slag met het nieuwe schooljaar. Belangrijk is te weten
hoeveel kinderen wij volgend jaar kunnen verwachten. Mocht u een broertje/ zusje nog niet hebben
ingeschreven, dan willen we u vragen dit z.s.m. te doen. Zodat u zeker bent van een plaats en wij
weten wie we wanneer mogen verwachten. Aanmeldingsformulieren kunt u afhalen bij de leerkracht of
downloaden via de site van Avonturijn.
NL doet.
Op zaterdag 10 maart gaan wij weer aan de slag in de schooltuin.
Enkele plannen zijn: schuur opruimen, compost uitkruien, onkruid wieden, stellingkasten en
gereedschapsbord timmeren.
Voor iedereen is een klus te vinden! U hoeft echt geen groene vingers te hebben!
U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en .....we zien wel.
Met iedere uurtje dat u wilt komen zijn wij al heel blij!
Koffie/thee en taart staan klaar!
De tuincommissie.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot meivakantie op vrijdag. Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart:
De school begint weer
Start voortgangsgesprekken
Zaterdag 10 maart:
NL doet
Woensdag 14 maart:
staking Noord Nederland; Avonturijn doet mee en is dicht
Vrijdag 16 maart:
De info verschijnt weer
Woensdag 21 maart:
Studiedag; kinderen zijn deze dag vrijdag
Donderdag 29 maart;
Paasviering- kinderen zijn vanaf 12.30 uit.
Vanaf 9 maart

Sit & kiss op de vrijdag

We wensen u een fijn weekend en alvast een hele ontspannen vakantie!
Team van Avonturijn

