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Beste ouders,

vrijdag 12 januari 2018.

Allereerst willen wij u vanaf deze plaats een heel fijn, gezond, gelukkig en mooi nieuw jaar wensen!
Op de eerste schooldag hebben we in alle groepen geproost (met bubbeltjeswijn) op het nieuwe jaar.
Het wordt een sprankelend jaar! U leest weer van alles over onze plannen. Veel leesplezier!
Trefwoord.
We zijn afgelopen maandag gestart met een nieuw thema: “Contact”. Met Nieuwjaar zoeken mensen
elkaar graag op en geven elkaar een hand. Contact is een basisbehoefte van de mens. De ontmoeting
met de ander kan door geen robot vervangen worden.
Vier vrienden brengen hun verlamde vriend bij Jezus. Deze ontmoeting zet de man weer op de been.
ook horen we verhalen over mensen die contact proberen te vermijden; negen Joden komen 1 man te
kort voor een geldige godsdienstige viering. Dan mag die Samaritaan even meedoen, maar als Jezus
op de sabbat een man geneest, wordt hem direct duidelijk gemaakt dat dit contact niet volgens de
regels is.
Uit het team.
Juf Martine vertelde haar leerlingen vandaag prachtig nieuws; zij verwacht, samen met haar vriend,
hun eerste kindje! Van harte gefeliciteerd! De geboorte wordt verwacht rond de musical; juf Martine
gaat medio half juni met verlof. Alle verwijzingen naar het VO regelt zij zelf nog. Vanuit school zijn we
al druk doende om i.o.m. haar een goede vervanging te vinden voor de laatste 6 weken.
Nog meer mooi baby nieuws: juf Annieta wordt rond dezelfde tijd voor het eerst oma! Van harte
gefeliciteerd en geniet van het grootmoederschap!
Vervanging problematiek.
We hoeven u niet meer te vertellen hoe het is gesteld met het vinden van vervangers in het onderwijs/.
De week na de vakantie was juf Martine ziek en vanuit de inval poule was geen enkele invaller
beschikbaar. Vanuit onze stichting worden nu andere bronnen aangeboord. Men gaat onderzoeken of
mensen willen her intreden of willen omscholen; waarbij PROCEON ruim investeert. In de bijlage kunt
u 2 folders hierover lezen. Heel fijn als u deze ook door zou willen geven aan mensen waarvan u weet
dat zij over een carriere switch nadenken! nadenken.
Cito.
De eerste twee schoolweken gebruiken we om de kinderen weer aan het ritme te laten wennen na de
vakantie en de stof weer even op te halen die her en der wat is weggezakt door alle vrije dagen.
Daarna nemen we in alle groepen de CITO toetsen af. Deze zijn een instrument voor ons, waarmee
we een (onafhankelijke)meting doen t.a.v. de doelen in de wet en de stof die de kinderen nu moeten
beheersen; gaat dit goed, waar moeten we extra aandacht aan geven, wat of wie heeft ondersteuning
nodig? Hoe is de vaardigheidsgroei enzovoort. Door CITO twee maal per jaar af te nemen, hebben we
van alle kinderen een hele mooie groeicurve en kunnen we hun ontwikkelingen goed volgen.
Natuurlijk woorden de resultaten op het rapport vermeld.
Monitor sociale veiligheid.
Alle scholen zijn, sinds vorig jaar, wettelijk verplicht om onder hun leerlingen van de groepen 7 en 8 en
hun teamleden een onafhankelijke vragenlijst uit te zetten om goed te kunnen meten hoe de sociale
veiligheid wordt beleefd. Wij meten dit al regelmatig via PBS vragenlijsten en de tevredenheidspeiling,
maar nemen nu ook de monitor sociale veiligheid af. Deze wordt afgenomen tussen 15 en 31 januari.
Ook vragen wij per groep een aantal ouders per mail om deze vragen in te vullen. Deze ouders zijn
willekeurig , d.w.z. “blind” gekozen. De antwoorden worden centraal verwerkt en daarna krijgen we de
uitslag. Die geven wij natuurlijk aan u door, samen met eventuele verbeter –en aandachtspunten en
hoe wij dit gaan oppakken.
Ouderbijeenkomst.
De ouderbijeenkomst van 30 januari krijgt steeds meer vorm. Het belooft weer een mooie gebeurtenis
te worden. Na de vakantie volgt meer info en de uitnodiging. Aan u de vraag de datum en tijd (vanaf
16.30-19 uur) vrij te houden en alvast een lekker gerecht te bedenken, want ja; we eten weer met
elkaar!

Warme truien dag.
Vrijdag 2 februari is het warme truiendag. Ook wij doen daaraan weer mee. De verwarming zetten we
een graadje lager en we trekken een dikke trui aan. Ook praten we deze dag met de kinderen over het
waarom en hoe je goed kunt zorgen voor het milieu!

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss vanaf nu tot voorjaarsvakantie op woensdag. Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Maandag 8 januari:
De school begint
Vrijdag 12 januari:
De info verschijnt weer.
Dinsdag 16 januari:
Studiedag; de kinderen zijn vrij
Donderdag 18 januari, 14.15 uur: Inloopmoment
Vrijdag 26 januari:
De info verschijnt weer
Dinsdag 30 januari:
Ouderbijeenkomst PBS.
Vrijdag 2 februari:
Warme truien dag
We wensen u een fijn weekend! Het team van Avonturijn.
Bijlagen: 2 flyers van Stichting PROCEON.

