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Beste ouders,

6 september 2019.

Hierbij ontvangt u van ons de eerste info van het nieuwe schooljaar. Wat kwamen er vorige week
enthousiaste kinderen binnen. En wat hangt er een fijne sfeer in de school. We kunnen concluderen dat we
een super goede start hebben gehad! Organisatorisch draait alles bijna weer helemaal. We hebben u dus
ook best wel weer wat te vertellen. We wensen u veel leesplezier!
Trefwoord.
Vanwege de gespreide vakanties een “tussen” thema: de methode opent het schooljaar met de vraag welk
gevoel hebben de leerlingen hierbij. Wat hebben ze, behalve boeken en andere leermaterialen, nodig om
goed van start te gaan. Wat verwachten ze van het schooljaar en waarin willen ze zelf groeien.
Een schooljaar maak je samen. Hoe goed kennen de leerlingen elkaar nog. Hoe goed kennen ze de
leerkracht.
Vanaf volgende week zijn alle scholen in Nederland weer gestart. Vanaf dat moment starten de nieuwe
landelijke thema’s ook; in de volgende info wordt dit weer voor u toegelicht.
Vanuit het team.
Alle teamleden zijn goed uitgerust en vol inspiratie aan het nieuwe schooljaar begonnen. Het team omvat
ruim 25 collega’s. Super bijzonder dat we alle plekken hebben kunnen opvullen met kundige en
enthousiaste mensen en in alle groepen ondersteuning kunnen bieden, of een groep in tijdsblokken in
kleinere groepen les laten geven. We zijn drukdoende de puntjes op de i te zetten t.a.v. de extra handen en
de optimale inzet.
Juf Floor kon haar groep de eerste schooldag prachtig nieuws vertellen; er komt een baby! Nieuws dat in
de groep heel enthousiast is ontvangen. We feliciteren juf Floor ook van harte namens alle collega’s! Het
betekent dat zij medio december met verlof gaat. Wij kijken uit naar een vervanger. Natuurlijk komt juf Floor
terug. Wanneer dat zal zijn, dat is nog niet bekend.
Parro.
Vanaf 1 augustus zijn we overgestapt op Parro; het systeem vanuit Parnassys, waarmee we met u
communiceren. Vanuit een flink aantal ouders was dit ook als wens naar voren gekomen; er is dan maar 1
inlog nodig en 1 app.de meeste ouders hebben zich al aangemeld. Wij sturen deze maand alle brieven,
weekmails en info’s zowel via de mail (als ouders nog niet zijn aangemeld bij Parro) vanuit Parnassys als
via Parro. Zo zijn we er zeker van dat alle informatie u bereikt. Vanaf 1 oktober gaat alle informatie via
Parro. Heeft u dit nog niet gedaan, meld u snel aan via de link die u in de mail hebt ontvangen. Komt u er
niet uit, of werkt de app niet, neemt u dan contact op met juf Laura- zij is hiervoor het aanspreekpunt;
l.ploeg@proceon.nl
Innen ouderbijdrage en schoolreisje.
Vanaf oktober stappen we over naar automatisch innen van de ouderbijdrage via Parnassys. In september
wordt dit allemaal geïnstalleerd en zal de bijdrage door u via IDEAL betaald kunnen worden. Een
machtiging afgeven hoeft dus niet meer. T.z.t. hoort u daar alles over.
Het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 wordt nog wel op de oude wijze geïncasseerd in september.
Heeft u een machtiging hiervoor afgegeven, dan wordt deze maand het bedrag hiervoor afgeschreven.
Heeft u de AC niet gemachtigd, dan ontvangt u een brief met het verzoek over te maken. Wij willen u
vragen dit ook te doen.
Formulieren.
Op de eerste schooldag heeft u van ons een aantal formulieren ontvangen met het verzoek deze ingevuld
aan ons te retourneren. Vel ouders hebben dat al gedaan. Heel fijn, wan zo weten wij waar we u kunnen
bereiken in geval van nood, of uw kind medicijnen mag hebben en of het op de foto mag. Ook is er al flink
gereageerd m.b.t. ouderhulp en toevoegen aan de app groep. Als u nog niet heeft ingevuld, dan willen we
u vragen dat alsnog te doen; wij hebben dan alle belangrijke zaken rondom uw kind op school. Dank voor
uw medewerking!
Startgesprekken.
In alle groepen beginnen de startgesprekken. Alleen in de groepen waar een kleuter net op school is en de
gesprekken net hebben plaatsgevonden, slaan we deze over. Iedereen heeft een blad met vragen
ontvangen en heeft kunnen intekenen voor deze gesprekken. We houden deze ’s middags- zo kunnen
kinderen ook deelnemen.

Nieuwe leerlingen.
Het leerlingenaantal van Avonturijn groeit gestaag. Er is veel belangstelling voor onze school. We kunnen
echter niet garanderen dat we ook plaats hebben voor alle kinderen die onze school willen bezoeken.
Sommige groepen hebben al een wachtlijst. Heeft u nog kleintjes thuis en zijn ze nog niet aangemeld,
vraag dan een inschrijfformulier op school. Vanaf het moment dat de gegevens van het kindje in de
computer zijn verwerkt, staat het kind aangemerkt als toekomstige leerling en is het altijd zeker van een
plekje, ondanks de wachtlijst. Heeft u het nog niet gedaan: meld uw kleintje dan snel aan!
Halen en brengen.
Het is weer even wennen om de klok in de gaten te houden, daarom willen we u vragen er zorg voor te
dragen dat uw kind op tijd op school is. De lessen starten om 8.30 uur. Meer dan 5 minuten te laat moeten
wij registreren als ongeoorloofd verzuim. Komt dit veel voor dan wordt u als ouder opgeroepen door de
afdeling leerplicht van de gemeente; de absentie en verzuimcijfers worden automatisch met hen
uitgewisseld. Te vaak te laat betekent vaak een flinke boete!
Als de school begint, gaat de deur om 8.20 uur open. Ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen hun kind in
de klas brengen. De andere kinderen worden opgehaald door hun leerkracht. Zij lopen met haar samen
naar binnen. Vanaf het moment dat de leerkracht op het plein komt, is ze er voor de kinderen. Het is niet
het moment om op dat moment met ouders te gaan spreken, tenzij er een korte mededeling wordt gedaan.
Wilt u een gesprek; maak dan even een aparte afspraak.de juf kan haar aandacht aan de klas geven en
met hen naar binnen om op tijd te starten.
Heeft u uw kind in de klas gebracht en is de deur al dicht als u weggaat, dan vragen we u de deur ook echt
achter u dicht te doen. Zo weten we zeker dat bezoekers zich eerst moeten melden en dat de kinderen niet
zonder toezicht naar buiten lopen.
We willen u vragen om, als u uw kind ophaalt, te wachten achter de zandbak op het plein. De kinderen t/m
groep 4 moeten zich eerst afmelden bij de juf voor ze naar hun ouders mogen. De juf heeft zo en goed
overzicht of alle kinderen inderdaad opgehaald zijn. Ook hier willen we u vragen uw kind echt op tijd, dus
om 14.15 uur of 12.30 (woensdag) uur op te halen.
Als laatste een belangrijke afspraak: we fietsen niet op het plein. Dit geldt voor iedereen, kinderen, juffen
en ouders. Deze afspraak geldt ook voor en na schooltijd! Zo houden we het veilig voor iedereen. Wilt u
uw kind daar ook aan herinneren en zelf het goede voorbeeld geven? Dank voor uw begrip en
medewerking!
Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft vacatures; toelichting en procedure kunt u lezen in de bijlage die is
bijgevoegd.
Om alvast te noteren in uw agenda:
Sit & Kiss tot de herfstvakantie op dinsdag!
Maandag 9 t/m vrijdag 27 september: startgesprekken
Dinsdag 17 september:
hoedjesparade om 14 15 uur vanwege Prinsjesdag; alle ouders
van harte welkom bij het podium om 14.15 uur- de kinderen komen uit de zijdeur en showen hun hoed!
Vrijdag 20 september:
schoolreis groepen 3 t/m 7
de info verschijnt weer
Dinsdag 24 september:
MR
Woensdag 25 september:
start Kinderpostzegels (groep 7)
Woensdag 25 t/m vrijdag 27 september: kamp groep 8
Dinsdag 1 oktober:
start talentenfabriek
Woensdag 2 oktober:
start Kinderboekenweek
Donderdag 3 oktober:
studiemiddag PROCEON, de kinderen zijn vrij vanaf 12.30 uur
Vrijdag 4 oktober:
de info verschijnt weer.
Maandag 7 oktober:
studiedag, de kinderen zijn vrij.
Vrijdag 11 oktober:
afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 18 oktober:
de info verschijnt
ruimmoment met ouders
start herfstvakantie om 12.30 uur
We wensen u een heel fijn, ontspannen en zonnig weekend toe!
Team Avonturijn

