Christelijke basisschool
De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum
035-6859913
www.avonturijnhilversum.nl
E-mail: avonturijn@proceon.nl
Beste ouders,

26 januari 2018

Hierbij ontvangt u van ons de info weer, vol met nieuws en wetenswaardigheden. We wensen u veel
leesplezier!
Trefwoord.
De afgelopen weken was het thema contact met je hoofd. We hebben contact via onze ogen, mond,
oren en in onze gedachten. Het hele hoofd is erbij betrokken. De glimlach kennen we als een
momentje van contact dat een warm gevoel geeft. Met woorden kun je veel bereiken Lelijke woorden
kunnen iemand pijn doen of verdrietig maken. Aardige woorden kunnen iemand helpen troosten en blij
maken. Vanaf komende week is het thema contact via het hart. In de Bijbelverhalen maakt Jezus
fysiek contact met mensen. Hij maakt wat modde4r en strijkt het op de ogen van een blinde man. Die
kan weer zien. Ook raakt hij een melaatse man aan die daarna genezen is.
Ouderbijeenkomst.
Komende week, dinsdag 30 januari, is het zover- de ouderbijeenkomst over PBS. We mogen weer
veel mensen verwachten; heel fijn. Het belooft een prachtige bijeenkomst te worden met heerlijk eten!
Terugblik studiedag.
Op de studiedag in januari heeft het team weerscholing gehad op het gebied van begrijpend lezen
(leerkrachten groep 4 t/m 8) en begrijpend luisteren (leerkrachten groep 1 t/m 3). Het goed begrijpen
van een tekst die je hoort of leest is onontbeerlijk om te kunnen leren. Vandaar dat wij daar veel
energie en tijd in steken en een goede scholing daarvoor volgen als team; hoe geeft je neen goede les
om kinderen optimaal te begeleiden in het begrijpend lezen en luisteren. Daarnaast is het hele team
geschoold als mentor; om een student van de opleiding goed te kunnen begeleiden moet je als
mentor/ begeleider
Certificering.
Maandag 15 januari zijn wij bezocht door een team van auditoren van de Marnix Academie. Wij
hebben allerlei documenten moeten overleggen, er is met directie, leerkrachten en studenten
gesproken en na dit “examen” hoorden wij dat wij vanaf nu een gecertificeerde opleidingsschool zijn.
Het bewijs hiervan zal een bordje zijn, dat naast de ingang van de school wordt opgehangen.
Audit PBS.
Afgelopen maandag hadden we en meting van PBS; jaarlijks wordt er gekeken en gemonitord of PBS
nog leeft in de school, of er verder wordt verbeterd en of dit nog herkenbaar is. Naast een
documentenverkenning zijn er gesprekken met de directie, leerkrachten, ouders en kinderen gevoerd
en zijn er klassenbezoeken afgelegd. We kregen een zeer positieve beoordeling en nog enkele
waardevolle tips waar we zeker wat mee gaan doen. Dus gecertificeerde PBS school zijn maken wij
nog steeds waar! Iets om heel erg trots op te zijn!
Plein reparatie.
U heeft het wellicht al gemerkt; n.a.v. de plassen die op het plein blijven staan ,is er onderzoek
gedaan naar de oorzaak. Het blijkt dat er een flinke verstopping zit die niet zo maar kan worden
verholpen. Vandaar dat het plein even open ligt; men doet er alles aan op nu z.s.m. deze klacht
adequaat en doeltreffend op te lossen!
Naschoolse activiteiten start maandag.
Maandag 29 januari start de eerste naschoolse activiteit van dit schooljaar. Deze is bedoeld voor de
kinderen uit de groepen 6,7 en 8. Een flyer is meegegaan met de weekmail end e kinderen kunnen
zich aanmelden. Later dit jaar volgen er meer activiteiten, ook voor de groepen 3 t/m 5. Daarnaast
wordt er een activiteit ook opengesteld voor kinderen uit de buurt die onze school niet bezoeken. Meer
info volgt spoedig!

Vanuit de AC.
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 5 x per jaar op een avond bij elkaar. We verdelen de activiteiten voor het schooljaar in
deelcommissies, hierdoor is de tijdsinvestering goed te doen. Via deze link kunt u nog wat meer
informatie vinden; https://www.avonturijnhilversum.nl/voor-ouders/activiteitencommissie
We hopen op een leuke verdeling van ouders uit de diverse groepen.
Groeten Floor Veenstra, voorzitter AC

Warme truien dag.
Vergeet u het niet; op 2 februari zetten we de verwarming een graadje lager en doen we allemaal een
warme trui aan; Zo besteden we aandacht aan het milieu en dragen we zo ons eigen bescheiden
steentje bij.

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot voorjaarsvakantie op woensdag. Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Dinsdag 30 januari:
Vrijdag 2 februari:
Vrijdag 9 februari:
Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari:
Maandag 19 februari:
Donderdag 22 februari:
Vrijdag 23 februari:

Ouderbijeenkomst PBS.
Warme truien dag
De info verschijnt weer
Open lesweek- meer info via de weekmail
groep 1 /2 C en 8
Rapporten mee
Ruimmoment met ouders
Studiemiddag; kinderen zijn om 12.30 uit
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart:
De school begint weer
Vanaf 9 maart
Sit & kiss op de vrijdag

We wensen u een fijn weekend!
Team van Avonturijn

