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Beste ouders,

29 juni 2018.

Hierbij ontvangt u van ons de een na laatste info van dit schooljaar. Wat is jaar snel omgevlogen en
wat is er veel geleerd en beleefd. Mooie, gezellige en ook hele verdrietige dingen zijn dit jaar op onze
school gebeurd. Wat bijzonder om te merken hoe warm onze schoolgemeenschap is en hoe men
medeleven toont aan hen die zich in hele verdrietige situaties bevinden- de afgelopen week bleek dit
weer. Iets om te koesteren, heel bijzonder hoe dat gaat! Toch is er ook de laatste weken nog van
alles waar we u over willen vertellen. Veel leesplezier gewenst!
Trefwoord.
We starten komende maandag met het laatste thema van dit jaar: “ontwerpen.” De kinderen worden
zich ervan bewust dat ieder mens het vermogen heeft om nieuwe dingen te ontwerpen, te bedenken
en te maken. En dat de wereld met zijn vele mogelijkheden de mens daartoe uitdaagt. Deze weken
horen zij hoe het Bijbels scheppingsverhaal de wereld beschrijft als een ontwerp van God die een
mooie, gave wereld voor ogen heeft. Na deze mooie verhalen, het praten en nadenken hierover
worden de kinderen zich bewust van de veranderingen om hen heen. Ze ontdekken dat ook de
mensen zich aan de omgeving moeten en kunnen aanpassen. We praten met de kinderen over
oplossingen voor de wereld van vandaag; wat doen we met de ruimte, het eten, de vervuiling enz?
Vanuit het team.
Onze administratief medewerkster, Hendrine van der Dussen, heeft afgelopen week een tweede
operatie aan haar schouder ondergaan. We hopen voor haar dat deze operatie ook echt de klachten
laat verdwijnen. Vanaf deze plaats veel beterschap Hendrine en een spoedig herstel gewenst!
Voor Juf Maartje gaat een vurige wens in vervulling. Zij gaat met haar gezin een lange reis maken
naar Zuid Amerika. Vanaf begin juli vertrekken zij. Juf Maartje wordt vervangen door juf Roelinde; zij
geeft groep 1 / 2 C les, samen met juf Marije tot de grote vakantie.na de grote vakantie is juf Maartje
er weer. We wensen haar een prachtige tijd toe!
Graag zetten we onze twee LIO-ers, juf Roelinde en juf Chantal even in het zonnetje; vanaf deze plek
willen we hen van harte bedanken voor al hun inzet en enthousiasme! Ze worden binnenkort (terecht)
gediplomeerd als leerkracht. Beiden zijn geslaagd met hele hoge cijfers; super gedaan! Juf Chantal
blijft bij ons werken, juf Roelinde is verhuisd naar Leiden en zal misschien nog wat dingen op onze
school blijven doen , maar de bedoeling is dat zij op termijn in Leiden aan de slag gaat. Heel erg
bedankt voor al jullie hulp en heel veel plezier in jullie nieuwe baan!
In datzelfde zonnetje zetten we juf Annet; ook zij heeft haar studie afgerond als onderwijs assistent en
heel, heel veel inzet en hulp gegeven; top Annet en ontzettend bedankt! We zijn heel blij dat je bij ons
blijft werken!~veel werkplezier gewenst!
Juf Rachel zwaaien we hier ook uit; na vier jaar werken op Avonturijn heeft zij aangegeven toe te zijn
aan een andere stap in haar werkzame leven. Hoewel ze ook bij ons full time aan de slag kon, heeft zij
de knoop doorgehakt en een nieuwe uitdaging gezocht en gevonden op een andere school. We
vinden het jammer dat ze gaat, maar respecteren haar besluit. Rachel, ontzettend bedankt voor alles
wat je voor de school hebt betekend; een fijne juf die met veel humor altijd enthousiast aan het werk
ging! En een teamlid die haar eigen plekje had, een fijne collega! We wensen je heel veel geluk,
plezier en succes toe op je nieuwe werkplek en nogmaals; dank voor alles!
Dank aan alle ouders!
Het afgelopen schooljaar hebben we veel kunnen organiseren en uitstapjes kunnen maken doordat
veel ouders belangeloos hun tijd hiervoor hebben ingezet! Ouders die meegaan op bibliotheek
bezoek, schoolreis, helpen bij het verkeersexamen, d emoestuin onderhouden, de bibliotheek runnen,
luizen opsporen, klassen schoonmaken, ruimten versieren, feesten organiseren, een koor leiden, de
zonnedoeken ieder weekend weer ophangen, de musical ondersteunen, meegaan op kamp,
klassenouder zijn, workshops geven, rijden met bagage enz enz; allemaal ontzettend bedankt voor al
jullie hulp! Zonder dit was dit alles niet mogelijk geweest!

Voor het komend schooljaar leggen we met u weer vast in het startgesprek welke vorm van ouderhulp
u kunt geven. We gaan dit twee maal per jaar doen; tot januari en in het vervolggesprek bekijken we
per groep welke hulp we verder nodig hebben en leggen ook dat vast met u.

Wet op de privacy.
Ook wij als school hebben de nodige richtlijnen gekregen hoe wij om moeten gaan met gegevens en
waar wij op moeten letten. Vanuit PROCEON is daar beleid op gemaakt, dat ook wij uitvoeren. Wij
moeten (terecht) toestemming van ouders hebben om te publiceren. Voor de foto’s en filmpjes vragen
wij iedere ouders apart aan het begin van het schooljaar om toestemming. Ook met personalia moeten
we zorgvuldig omgaan. Dat zullen wij ook zeker doen, waar het nodig is vragen we uw toestemming.
Wel hebben we besloten om vanaf nu in de info geen namen meer noemen van kinderen die jarig zijn
of nieuw op school zijn. Zo weten wij zeker dat we geen regels overtreden.
Meer info volgt in het nieuwe schooljaar.
De laatste weken.
De laatste schoolweken zijn aangebroken; er is hard gewerkt , het is regelmatig warm en we werken
nog door tot eind juli. We merken dat de kinderen moe worden. Als je moe bent, kun je ook minder
hebben en zijn er sneller irritaties. Dat is begrijpelijk. Op school zorgen we ervoor dat we regelmatig
rustmomenten inlassen en geen activiteiten doen waarbij snel ruzie ontstaat. We willen uw
medewerking vragen om er zorg voor te dragen dat de kinderen ook thuis de rust krijgen die ze nodig
hebben en op tijd naar bed gaan. Zo kunnen we de laatste weken ook gezellig afsluiten! Dank voor uw
medewerking!
Rookvrij.
Het is heel fijn dat iedereen zich zo goed houdt aan de nieuwe afspraken rondom de school m.b.t. het
niet roken. Dat stellen we echt heel erg op prijs. Ouders die echt even moeten roken, doen dit nu op
het Zuivelpad bij het hek. Het lastige punt is dat de kinderen nu door een rookwolk heen het plein
moeten verlaten. Mogen we deze ouders vragen om iets naast het toegangshek hun sigaret te roken?
Dank voor uw begrip!
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss tot de grote vakantie op dinsdag!
Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Vrijdag 29 juni: Rapporten mee
Maandag 2 t/m vrijdag 13 juli: Eindgesprekken
Dinsdag 3 juli; Maandviering groepen 1 /2 A en 7
Donderdag 12 juli: wenmoment voor alle kinderen in hun nieuwe groep met de nieuwe leerkracht
Vrijdag 13 juli; De laatste, korte info van dit jaar verschijnt
Woensdag 18 juli; Musical groep 8
Vrijdag 20 juli 12.30 uur; VAKANTIE tot maandag 3 september

We wensen u een fijn weekend toe.
Team van Avonturijn

