
Afgelopen week zijn de ouders van leefgroep 2 al geïnformeerd over het feit dat juf
Nicole ons gaat verlaten. Met ingang van het nieuwe kalender jaar gaat zij aan de
slag als docent Nederlands op het MBO. Wij zullen haar aanwezigheid op Aventurijn
zeker gaan missen, maar wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Vanaf januari zal juf Moniek Embregts weer terugkeren bij ons op school en zij zal
op maandag en dinsdag in leefgroep 2 de dagen die juf Nicole achterlaat gaan
opvullen. Wij zijn blij dat juf Moniek weer in ons midden is en wensen haar veel
succes en werkplezier!

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

De laatste weken van 2020 zijn aangebroken. Op school bereiden we ons voor
op een sfeervolle laatste week. Ondertussen wordt hard gewerkt aan het
groene schoolplein, gaan we afscheid nemen van juf Nicole en heeft de
oudercommissie een dringend verzoek. U kunt het allemaal lezen in deze
nieuwsbrief, alweer nieuwsbrief nummer 8!

Ik wens u een goed weekend en een fijne voorbereiding op Kerst.

Willem-Jan van Hest  (interim-directeur)

herinnering(en)
** BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE (ZIE OOK DE LAATSTE BLZ.)

** WILT U ERVOOR ZORGEN DAT DE PORTFOLIOMAP (RAPPORTMAP) VAN UW
KIND WEER MEE NAAR SCHOOL GAAT.

** WIJ HEBBEN HELAAS NOG STEEDS NIET ALLE AVG BRIEVEN RETOUR MOGEN
ONTVANGEN. GRAAG AANDACHT HIERVOOR!

Juf Nicole gaat         juf Moniek komt
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De gezellige decembermaand is alweer begonnen en de
kerstviering staat voor de deur. 

We willen ondanks alle beperkingen die ons worden
opgelegd, natuurlijk wel gezellig samen 

met de leerlingen Kerst vieren. 

Samen eten en delen is hier altijd een fijn
onderdeel van. Dit kunnen we dit jaar niet doen
zoals we traditioneel gewend zijn met door de

leerlingen, heerlijke van huis meegebrachte hapjes,
die dan worden gedeeld. 

Gelukkig heeft de oudercommissie met ons meegedacht
en is met een geweldig alternatief gekomen. 

De oudercommissie biedt de leerlingen een lunch aan
die door een bakkerij volledig corona-proof wordt
bereid en geleverd. Op deze manier kunnen alle

leerlingen genieten van een feestelijk lunch die
voor iedereen gelijk is. 

Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de
leerlingen met een allergie of dieet. Wij zijn heel

blij met dit gebaar van de oudercommissie. 

De kerstlunch vindt plaats op:
donderdag 17 december. 

De leerlingen hoeven die dag 
dus geen lunch van thuis mee te brengen. 
Iedere leefgroep heeft die dag een eigen
kerstprogramma, waarbij de leerlingen in

circuitvorm allerlei gezellige 
kerstactiviteiten verrichten.  

Vrijdag 18 december worden de leerlingen 
van groep 2 t/m 8 gewoon op school verwacht. 

Zij zijn dan om 14.30u vrij. 
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KERSTVIERING AVENTURIJN
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Hieronder een aantal foto's van de activiteiten van afgelopen week. Een geslaagde digitale
Sinterklaas en een creatieve groep 8 tijdens het inrichten van het insectenhotel 
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Oudercommissie de schoolbel: deschoolbel@gmail.com

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de jaarlijkse ouder- en schoolreisbijdrage. 
De oudercommissie werkt mee aan diverse activiteiten, zoals sinterklaasviering, kerstviering, carnaval,
culturele dag, sportdag, schoolreis, doe-dag, bijdrage kamp groep 8 en nog veel meer…!!!

De jaarlijkse ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om de
organisatie van bovenstaande activiteiten te kunnen bekostigen. Voor de goede orde onderstaand de
hoogte van de ouder- en schoolreisbijdrage.

Leefgroep 1 (groep 1,2,3)
De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 15,00. 
De bijdrage voor de schoolreis voor de groepen 1, 2 en 3 is vastgesteld op € 20,00, 
Het totale bedrag per kind uit leefgroep 1 op € 35,00 komt.

Leefgroep 2 en 3 (groep 4, 5, 6, 7 en 8)
De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 15,00. 
De bijdrage voor de schoolreis voor de groepen 4 tot en met 8 is vastgesteld op € 25,00,
zodat het totale bedrag per kind uit leefgroep 2 en 3 op € 40.00 komt.

Betaling dient plaats te vinden per bankoverboeking. 
Vermeld hierbij het leerjaar/groep en voornaam en achternaam van uw kind(eren).
Heeft u meer dan 1 kind, dan graag samen in 1 overboeking. 

Betalen vóór 20 november 2020 op NL 34 INGB 0001 573912 t.n.v. De schoolbel.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Namens oudercommissie “de schoolbel”,
Marjon Hollemans en Linda Romme, penningmeesters.

Hierbij de brief ter herinnering voor 
die ouders nog niet hun vrijwillige ouderbijdrage betaald hebben!


