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Beste ouders,

29 september2017

Hierbij ontvangt u van ons de info weer, vol met nieuws en wetenswaardigheden. We
wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
We starten maandag met een nieuw thema: “samenleven”. In onze samenleving leven we in
verschillende groepen. Samen vormen we de bevolking van Nederland. In ons land, de stad
of het dorp waarin we wonen, de buurt en de klas delen we van alles met elkaar. We gaan
de eerste week met elkaar naar wat ons bindt en waarin we verschillen. De tweede week
leren we dat mensen nu eenmaal bij elkaar horen. We zijn sociale wezens. Toch is
samenleven niet altijd makkelijk, soms zelfs een opgave. Bijvoorbeeld omdat groepen
onderling sterk van elkaar verschillen, in gewoonten, interesses enz. Verdeeldheid ligt dan
op de loer. Waar vind je elkaar dan? Hoe kun je toch een eenheid in een land, een straat of
een klas bewaren? Parralel hieraan lopen de Bijbelverhalen; ze vertellen hoe Jozua met zijn
volk het beloofde land in trekt. Ze vertellen over de bindende kracht; de eenheid van het volk
van God en het land Israël.
Schoolreisje.
De kinderen van de groepen 5, 6 en 7 zijn vandaag op schoolreisje. Groep 3 en 4 gaan
aanstaande maandag 2 oktober. We wensen ze allemaal heel veel plezier. Een schoolreisje
zorgt (naast veel plezier) ook voor gedeelde belevenissen en een onderlinge band!
Activiteiten voor de wijk.
We willen ons als brede school Avonturijn opstellen als een gebouw dat mensen bindt en bij
elkaar brengt. Daarom is het plan om eind oktober te starten met een koor dat toegankelijk is
voor alle kinderen uit de wijk. Het koor zal op woensdagmiddag zingen (eerst de kinderen uit
groepen 3, 4 en 5, daarna de groteren uit 6, 7 en 8). Ook gaan we vanaf januari naschoolse
activiteiten eenmaal per week aanbieden voor alle kids uit de wijk. Voor ouders en
buurtbewoners zoeken we naar een ontmoetingsmoment onder schooltijd. We zijn nu aan
het onderzoeken of er thema’s of activiteiten aan zo’n inloop (2 wekelijks of maandelijks)
worden verbonden. We houden u op de hoogte.
Staken.
Het is al diverse malen en op verschillende manieren onder uw aandacht gebracht; op 5
oktober zijn de deuren van de school gesloten. Het team staakt en gaat actie voeren in Den
Haag. De actie wordt ondersteund door onze stichting PROCEON. Concreet houdt dit in dat
de school geen opvang verzorgen zal. U heeft hierover een brief ontvangen van de
algemeen directeur-bestuurder, dhr. N.M.C. de Kruif. Voor wie dit is ontgaan; de brief komt
nogmaals met deze info mee.
Maandviering groepen 1 /2A en 4.
De maandviering van de genoemde groepen, die op 5 oktober gepland stond, wordt
verplaatst naar een ander tijdstip. De betreffende ouders worden hier door de leerkrachten
over geïnformeerd.
App- mijn school.
Alle school post wordt gestuurd vanaf de app ‘Mijn school’. Parnassys is voor u natuurlijk nog
toegankelijk voor het ouderportal. De berichten worden u via de app niet als bijlage gestuurd,
maar als bericht. Zo kunt u ook gelijk op uw telefoon lezen wat school u stuurt. Nog geen
inlog; stuur een mail naar juf Jolien. Zij stuurt u de inlog gegevens toe;
j.vanhamond@proceon.nl

Halen en brengen.
We willen u nogmaals vragen om, als de school start of uitgaat, echt op het plein te wachten!
Voor schooltijd lopen, rennen en gillen er veel kinderen in de binnenstraat en gaan ouders ze
halen als er naar binnen wordt gegaan. Een situatie die leidt tot klachten van de mensen bij
Dudok die aan het werk zijn en ernstig worden gestoord door de rennende en gillende
kinderen voor hun ramen. En erg onoverzichtelijk, dus onveilig. Vanaf maandag willen we dat
ouders met hun kinderen echt op het plein wachten! Calamiteiten zoals regen daargelaten;
natuurlijk kunt u dan in de binnenstraat wachten, maar wilt u dan uw kinderen bij u houden
en ze niet laten rennen door de hele binnenstraat?
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 komen met de kinderen naar buiten. Zij kijken of alle
kinderen ook echt worden opgehaald. Zij hebben echter geen overzicht omdat veel ouders al
direct bij de uitgang wachten. Wij kunnen zo de veiligheid niet garanderen, er is immers geen
overzicht? Daarom willen wij u er nogmaals op attenderen om achter de zandbak te
wachten! Zo kunnen de kinderen goed zien waar degene staat die hen ophaalt en de
leerkrachten dat de kinderen ook worden opgehaald.
De school is 10 minuten voor en na schooltijd verantwoordelijk voor de kinderen en moet hun
veiligheid kunnen garanderen. Dat kunnen wij niet op deze manier. Daarom de dringende
oproep u aan de afspraken te houden. Dank voor uw medewerking!
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.
Omdat zaken kunnen veranderen vragen we u ze ieder jaar opnieuw in te vullen. 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 eenmaal per jaar bardienst, of wast u de shirts? Sommige ouders geven veel vaker
hulp. Vindt u dat ook fijn en heeft u tijd over? Meld u aan bij de leerkracht.

Om alvast te noteren in uw agenda:
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit&kiss tot de herfstvakantie: iedere donderdag tot 8.30 uur
Vrijdag 29 september: Schoolreis groepen 5,6 en 7
Maandag 2 oktober:
Schoolreis groepen 3 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

