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Beste ouders,

18 mei 2018

Hierbij ontvangt u van ons de eerste info na de meivakantie. Iedereen is weer lekker uitgerust
begonnen. Er is weer van alles te vertellen over onze school. We wensen u veel leesplezier!
Vanuit het team.
Juf Martine gaat eind deze maand met zwangerschapsverlof. Zij komt per januari weer terug van haar
verlof. Zoals we u vertelden hebben we voor haar goede vervanging gevonden; juf Rachel is op
maandag en dinsdag in de groep en Floortje Albersen komt groep 8 van woensdag t/m vrijdag dagen
les geven. Floortje is een leerkracht met veel bovenbouw ervaring. Zij werkt op dit moment ook in een
andere groep 8. Met deze groep wil zij het schooljaar ook graag afsluiten, een zeer begrijpelijke
vraag. Superfijn dat juf Rachel deze dagen voor Floortje wil invullen tot de vakantie! Juf Rachel kent
de kinderen en is ook mee geweest op kamp, dus extra fijn dat zij er de laatste weken bij is in de
groep!
Floortje zal dan na de vakantie full time bij ons komen werken. Voor een vakantie zijn er regelmatig
personele veranderingen binnen een team. Zo ook bij ons:
juf Annet Houtman komt ons team versterken; zij gaat 2 dagen werken als onderwijsassistent. We zijn
heel blij met haar ondersteuning!
Juf Rachel heeft te kennen gegeven toe te zijn aan een andere werkomgeving. Zij gaat ons verlaten
eind van dit schooljaar. We vinden het heel jammer dat zij gaat vertrekken, maar respecteren haar
besluit. We zwaaien haar in een latere info uit.
De vacature die gaat ontstaan door het vertrek van Rachel wordt ingevuld door juf Chantal Urbaan. Ze
werkt al twee jaar op onze school als stagiaire. Zij is eind dit jaar afgestudeerd en zal volgend jaar als
leerkracht bij ons werken.
Een aantal veranderingen dus. We verwelkomen een aantal nieuwe collega’s en wensen hen veel
plezier en succes toe op onze school. Juf Rachel zwaaien we, zoals al gezegd, later uit!
De groepsverdeling is bijna rond op onze school, alle vacatures zijn in ieder geval ingevuld. Wij zijn
nog her en der aan het puzzelen met het samenstellen van sommige groepen- dit heeft te maken
met de leerlingen aantallen. We hopen in de volgende info al meer te kunnen vertellen hierover.
Binnen PROCEON geldt de afspraak dat we de groepsverdeling allemaal op dezelfde dag bekend
maken op alle scholen. Dan weet u ook welke juf bij welke groep hoort. Op 20 juni ontvangt u deze
van ons.
Trefwoord.
Het nieuwe thema, waar we na de meivakantie aan begonnen zijn, heet “Kiezen. Kiezen doe je de
hele dag. Het begint al ’s morgens als je wakker wordt: wat trek je aan en wat doe je op je brood? Dat
niet iedereen dezelfde keuzes maakt, zal voor iedereen duidelijk zijn. Kiezen heeft ook gevolgen,
daarom kunnen sommige keuzes ook zo moeilijk zijn. Toch kiest iedereen weleens verkeerd. Dan is
het soms het beste om je schouders op te halen en te denken: Jammer volgende keer beter. Ook in
de Bijbelverhalen worden belangrijke keuzes gemaakt.
Ouderbijeenkomst op 29 mei.
Op verzoek van veel ouders hebben wij dit jaar twee ouderbijeenkomsten geagendeerd; dat staat ook
op de jaarkalender overigens. De volgende ouderbijeenkomst is dinsdag 29 mei. De uitnodiging is
inmiddels aan u verzonden en u heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen van uw kind! Wilt u
uiterlijk 24 mei laten weten of u komt? Wij weten dan op hoeveel mensen wij kunnen regelen. De
gerechten heeft u vanaf afgelopen woensdag al mee kunnen nemen.
We sluiten op deze dag de talentenfabriek af voor dit schooljaar en gaan deze presenteren aan u. Dat
doen wij na de gezamenlijke maaltijd. maken. Vervolgens gaan we met u als ouders in gesprek over
de nieuwe schoolplanperiode. De tijd is weer ongeveer hetzelfde als de andere bijeenkomsten; eind
van de middag (rond 16.15/30 uur de start). Einde 19.00 uur.

Vakantie –en studiedagen rooster 2018-2019
Als service aan u nogmaals het vakantie –en studiedagen rooster:
Vakanties:








Herfstvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 2019
Meivakantie: vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie: maandag 15 juli t/m vrijdag 24 augustus 2019

Eerder uit: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)






Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 15 februari 2019
Donderdag 18 april 2019
Vrijdag 12 juli 2019

Studiemiddagen: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)




Maandagmiddag 26 november 2018
Donderdagmiddag 31 januari 2019
Maandagmiddag 17 juni 2019

Studiedagen: (de kinderen zijn de hele dag vrij)






Vrijdag 5 oktober 2018
Dinsdag 13 november 2018
Maandag 14 januari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2019

Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit &kiss tot de grote vakantie op dinsdag!
Iedere woensdag wijkkoor op Avonturijn!
Vrijdag 18 mei: de info verschijnt weer
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag; de kinderen zijn vrij
Dinsdag 29 mei: ouderbijeenkomst
Dinsdag 5 juni: MR
Start Avond vierdaagse
Vrijdag 15 juni: Studiemiddag, de kinderen zijn om 12.30 uur uit
Intocht Avondvierdaagse
Maandag 18 juni: Studiedag team; de kinderen zijn deze dag vrij
Dinsdag 19 juni t/m vrijdag 22 juni: Open lesweek
Vrijdag 22 juni 14.15 uur: inloopmoment
Vrijdag 29 juni: De info verschijnt weer
Rapporten mee
We wensen u een fijn weekend en fijne Pinksterdagen toe!
Team van Avonturijn

