
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Afgelopen week stond de reguliere informatie
avond gepland, vanwege Corona heeft deze
in de 'normale' vorm geen door gevonden. 
Via Social School hebben de leerkrachten u
afgelopen dinsdag 'bestookt' met informatie.

Met filmpjes, blogs of instructie video's
hebben we u een zo compleet beeld willen
geven hoe er in de leefgroep van uw kind
wordt gewerkt!.

Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd
via Social Schools contact opnemen met de
leerkracht van uw kind!

Ik wens u een fijn weekend!
Willem-Jan van Hest
interim-directeur

Als u de kalender goed bestudeerd heeft, kon u het al weten dat Juf Els dit jaar 40
jaar werkzaam is in het onderwijs. Afgelopen zaterdag was het 40 jaar geleden dat
Juf Els haar entree maakte op school!  JUF ELS PROFICIAT met deze mijlpaal! 

Gelukkig is Juf Els nog lang niet van plan het hierbij te laten dus kunnen wij nog
lang van haar expertise gebruik maken. 

Namens het team is Juf Els verblijd met een mooie bos bloemen en op school gaan
we dit uitgebreid vieren op 9 april. (zie kalender)

VOORWOORD

AVENTURIJN VLAG

Soms hangt de vlag wel
uit en soms ook niet? 
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JUF ELS 40 JAAR JUF!

nieuwsbrief

De conciërge laat de vlag
hijsen door het kind/de

kinderen die dan jarig zijn of
recent jarig zijn geweest!



Leerkrachten krijgen voorrang bij testen --> dat zorgt voor minder te regelen vervanging.
Kinderen tot 12 jaar, mogen met lichte en milde verschijnselen naar school.

Vanavond is er een persconferentie geweest betreffende aanvullende Coronamaatregelen
Voor het onderwijs waren er fijne berichten te horen:

Wat zijn milde en lichte verschijnselen , dat is voor 'n ieder discutabel. Op school zullen wij geen
kinderen met lichte hoest-, nies of snotneusklachten weigeren. Koorts is niet toegestaan. Als u het
niet vertrouwt ALTIJD laten testen. U kent uw kind het beste, is uw kind ziek of koortsig dan graag
thuishouden, dat is in ieders belang. 

Tevens werd er op geroepen om thuis te werken wanneer dat kan. Deze maatregel houdt ook in
dat we zoveel mogelijk externen (dus ook ouders) buiten de school proberen te houden. De school
is dus voor ouders alleen te betreden op afspraak en via registratie bij binnenkomst.

Graag uw blijvende aandacht en uw medewerking!

CORONA

nieuwsbrief

Binnenkort gaat de vergroening van de
speelplaats van start. Er zijn afspraken
gemaakt met de hovenier en met ouders.

Juf Tonny pakt deze klus op in het kader
van haar re-integratie werkzaamheden.
Het is te hopen dat we snel en met veel
plezier van ons nieuwe GROENE plein
kunnen gaan genieten

SPEELPLAATS 
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BERICHT  VAN KWALITEITSFORUM
Beste ouders en verzorgers, 

Zoals u in nieuwsbrief 1 heeft kunnen lezen heeft het kwaliteitsforum elke 2
weken een overleg met Willem-Jan van Hest. Wij gebruiken dit overleg om de
punten te bespreken die we vernemen van andere ouders over de ervaringen
met en op school. Het belangrijkste punt hierbij is de communicatie van
school aan ouders. Een voorbeeld hiervan is dat je als ouder / verzorger het
direct contact met de leerkracht mist en het even binnen lopen in de klas.
Voor de Covid-19 problemen kon je even mee de klas in lopen, een leerkracht
aanspreken of zien waar je kind mee bezig is op dit moment. Helaas is dit nu
niet mogelijk.  
We hebben bij Willen Jan aangegeven dat het wenselijk is om dit “gat” in de
informatie te vullen. In reactie hierop is afgelopen week per leefgroep een
berichtje met wat foto’s van de eerste twee weken gestuurd. Ook is het erg
prettig dat de nieuwe leerkrachten zich hebben voorgesteld in de 2e
nieuwsbrief. Tot slot hebben we als kwaliteitsforum meegedacht over een
andere invulling van de informatieavonden. In nieuwsbrief 2 is hierover
gecommuniceerd en zullen er nog meer berichten volgen. Mocht u, in het
kader van communicatie, vragen hebben of verbeterpunten, dan kunt u die
altijd bij het kwaliteitsforum neerleggen of via Social Schools bij de leerkracht
of directeur aangeven. Het forum is per email te bereiken:
kwaliteitsforum.aventurijn@gmail.com. 
Wij zijn ook regelmatig aan de schoolpoort te vinden. 

Monique, Ilse, Marye, Dionne en Audrey
FIJNFIJN

WEEKENDWEEKEND


