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Beste ouders,
29 maart 2018.
Vlak voor Pasen ontvangt u van ons de info. We sluiten deze week vandaag al af, u ontvangt de info
dus ook een dag eerder dan anders. Er staan weer veel wetenswaardigheden in. We wensen u veel
leesplezier!
Trefwoord.
Deze week ging het over het thema donker. Waar het licht staat voor leven, perspectief en hoop, staat
het donker voor angst, verraad, pijn en dood. In het donker van de nacht wordt Jezus verraden,
gevangen genomen, veroordeeld en gemarteld. In het licht van de Paasmorgen klinkt het verhaal van
de opstanding. Na de Pasen gaan we verder met het thema “Het leven krijgt weer kleur”. Het voorjaar
brengt licht en kleur in de natuur en warmte en vrolijkheid in het leven van de mensen. Kleuren laten
zien dat de wereld meer is dan zwart-wit.
Terugblik Paasviering.
Vandaag is er in alle groepen gestart met een Paasontbijt; de kinderen hadden voor elkaar gerechten
gemaakt. Het was een heel geslaagd ontbijt dat in een hele fijne sfeer plaatsvond. Daarna is er in
groepen/ bouwen bij elkaar Pasen gevierd in de open leerruimte. Het paasverhaal is verteld en we
hebben gezongen met elkaar. Ook deze viering was mooi en geslaagd. Daarna is er in alle groepen
nog gezellig met elkaar gewerkt en gespeeld.
Vanuit het team.
Inmiddels zijn alle ouders geïnformeerd over het overlijden van de oudste zoon van juf Linda. De
ontvangen kaarten en dergelijke worden vrijdag bij haar thuis gebracht. Wanneer juf Linda weer gaat
werken bekijken we in overleg met haar. De ouders van groep 1/2 A worden wekelijks geïnformeerd
over de vervanging.
Vervanging juf Martine.
We zijn heel blij te kunnen melden dat er voor juf Martine een hele goede vervanger is gevonden.
I.o.m. de school waar deze leerkracht nu werkt, maken wij voor de meivakantie de naam bekend en
vertellen we de ouders van groep 8 verder hoe alles is ingevuld tot de grote vakantie!
Zieken in het team en vervanging.
U heeft het ongetwijfeld gemerkt; de afgelopen weken is de griep niet aan onze school voorbij gegaan.
De laatste 2 weken was het in het weekend vervanging regelen voor 3 tot 4 zieken; een pittige klus.
We hebben tot nu toe geen groepen naar huis hoeven sturen en hebben met veel kunst- en vliegwerk
de kinderen op school opgevangen. Omdat er (op 1 dag na) geen enkele invaller beschikbaar was,
heeft het team dit kunnen realiseren door extra dagen terug te komen en te werken. Dit kan natuurlijk
zo niet blijven doorgaan; je werkt niet voor niets part time, vaak zijn er thuis ook andere (zorg)taken.
Een keer extra werken kan, maar structureel is dit niet te regelen. We hopen dat het niet nodig is,
maar het kan zijn dat we in de toekomst wel groepen vrij gaan geven omdat er geen invaller
beschikbaar is. Hier voeren wij voornamelijk actie om; dat er extra handen bijkomen in het onderwijs,
dat verlaagt ook de werkdruk. Om een indruk te krijgen van dit landelijke probleem, verwijzen we u
graag naar de website; www.hetlerarentekortisnu.nl. Dagelijks worden daar de knelpunten tav
vervanging gemeld; het is schokkend om te zien hoeveel leerlingen per dag geen goede vervanger
hebben als hun eigen leerkracht ziek is.
Wisseling in de workshops.
De afgelopen 6 ronden van de workshops heeft Ferdi Schrooten ,journalist en vader van 2 leerlingen
op Avonturijn, kinderen van de groepen 6,7 en 8 interviewtechniek geleerd; hoe stel je een goede
vraag, hoe kies je een interessante persoon, hoe vat je zo’n gesprek samen en maak je er een mooi
en boeiend verhaal van? De vakken, taal, spelling, tekstverwerken, ICT, mondelinge vaardigheid en
burgerschap zijn hierin mooi in de praktijk toegepast. In de school hangen op diverse plekken mooie
interviews. Helaas bleek dat Ferdi zijn workshop niet meer kon combineren met zijn werk. We willen
hem heel erg bedanken voor alles wat de kinderen hebben geleerd en voor zijn enthousiasme en
inzet! Gelukkig hebben we juf Nikkie bereid gevonden de laatste 2 workshops van Ferdi over te
nemen; zij gaat met de kinderen werken over social media; wat zijn de omgangsregels, wat doe je wel,
wat doe je niet, hoe ga je met elkaar om op internet enzovoort. Een actueel en herkenbaar onderwerp!

Ouder tevredenheidspeiling.
Binnen PROCEON is besloten dat er een Ouder Tevredenheids Peiling (OTP) op alle scholen wordt
afgenomen; dat was u al bekend, want dat gebeurde al. Gebleken is dat de oude peilingen wel veel
tijd vroegen om in te vullen, waardoor de respons dus erg klein was. Daarom wordt er nu digitaal een
kleine en korte vragenlijst bij alle ouders afgenomen; de resultaten worden ook gepubliceerd in
Scholen op de kaart/ PO vensters; op deze site staan alle scholen van Nederland en kunnen ouders
en andere belangstellende lezen hoe zij werken en wat de verschillende uitslagen zijn.
Op dit moment worden alle mailadressen geactiveerd en u zult waarschijnlijk volgende week de link
naar de vragenlijst ontvangen op uw mailadres. We vragen u om deze in te vullen, dit duurt maximaal
5 minuten. Met de uitslag kunnen wij bekijken waar en wat we nog meer kunnen verbeteren. Er kan
worden ingevuld tot uiterlijk 20 april.
We hopen op veel respons. Overigens is net de peiling over de veiligheidsbeleving afgenomen;
hiervoor hebben alle leerkrachten, de kinderen van groep 7 en 8 en een aantal blind geselecteerde
ouders de vragen ingevuld. Zodra de uitslag er is ontvangt u die van ons. Volgend jaar nemen we een
tevredenheidspeiling af onder kinderen en leerkrachten.
Vader /moederdag.
Binnen het team hebben we al langer nagedacht hoe we vader- en moederdag beter kunnen invullen.
We merken dat het in veel klassen bij de kinderen niet leeft. Daarnaast is het soms wel heel lang van
tevoren dat er iets gemaakt moet worden (voor de meivakantie bijvoorbeeld al) en soms hebben
kinderen er verdriet over, bijvoorbeeld omdat ze iets voor een ouder maken die er niet meer is, of waar
geen contact meer mee is. Hierover is ook met de MR gesproken, men is akkoord dat wij een andere
invulling gaan geven: de groepen 1 t/m 3 maken allemaal iets voor vader- en moederdag. Vanaf groep
4 mogen kinderen zelf iets maken, zij krijgen gelegenheid, idee en materiaal hiervoor; de kinderen
kunnen zelf besluiten of ze voor hun vader of moeder iets willen maken, of iets voor iemand anders
die veel voor hen betekent. Ook kunnen zij besluiten niets te maken; we laten dat in deze groepen vrij.
We bekijken na afloop hoe deze opzet is bevallen en ook of we met deze opzet volgend jaar door
willen gaan.
Aanmeldingen- herinnering.
Graag herinneren wij u aan het aanmelden van broertjes en zusje die nog geen vier jaar zijn. Is uw
kind aangemeld, dan is het zeker van een plekje. Gezien de belangstelling voor onze school vanuit
Anna’s Hoeve, de wijk, en toekomstige bewoners van het Lucent terrein, kunnen we niet garanderen
dat we geen wachtlijst moeten gaan instellen. Inschrijfformulieren kunt u afhalen op school, of
downloaden van de website. U kunt deze ingevuld en ondertekend aan de leerkracht afgeven.
Schoolvoetbal.
Komende zaterdag, de dag voor Pasen dus, voetballen een aantal teams van onze school in het
schoolvoetbal toernooi. Er is flink getraind! We wensen jullie een hele fijne dag met veel sportief
plezier! Aan jullie inzet zal het niet liggen! Hup Avonturijn! Wilt u aanmoedigen; de teams spelen
zaterdag op het BZC’13 terrein.
Schoolfotograaf
Op maandag 9 april en dinsdag 10 april komt de schoolfotograaf. Op maandag 9 april zijn de volgende
klassen aan de beurt voor de pasfoto's: 1/2 A, 1/2 B, 3, 4, 4/5, 5/6. Dinsdag 10 april zijn de groepen
1/2 C, 7 en 8 aan de beurt voor de pasfoto's. De groepsfoto's zijn van elke groep op dinsdag 10 april
en dan worden ook de foto's met de broertjes en zusjes gemaakt. Vind u het leuk om een foto te laten
maken met broertjes en/of zusjes die niet meer op school zitten, dan kunt u zich daarvoor inschrijven
op een intekenlijst. Deze lijst hangt vanaf dinsdag 3 april bij de kleuteringang. Deze foto's zullen na
schooltijd gemaakt worden. En kom natuurlijk met je mooiste kleding en glimlach!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot meivakantie op vrijdag. Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Donderdag 29 maart; Paasviering- kinderen zijn vanaf 12.30 vrij.
Week van 3 april: alle ouders ontvangen een link om de tevredenheidspeiling in te vullen (max. 5
minuten werk)
Dinsdag 3 april: de school begint weer
Intekenlijst broertje/zusje foto’s bij kleuteringang
19.30 uur; MR
Donderdag 5 april: maandviering groepen 3 en 5/6
14.15 uur; Inloopmoment
Maandag 9 april: schoolfotograaf (pasfoto’s groep 1/2A, 1/2B, 3, 4, 4/5, 5/6)

Dinsdag 10 april: schoolfotograaf (pasfoto’s 1/2C 7 en 8, groepsfoto’s, broertje en/of zusjefoto’s)
Vrijdag 13 april: de info verschijnt weer
Vrijdag 20 apri:; Koningsspelen
Einde mogelijkheid invullen OTP
Kinderen om 12.30 vrij-start meivakantie
Maandag 7 mei: de school begint weer
We wensen u een fijn weekend en mooie Paasdagen toe!
Team van Avonturijn

