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Voorwoord
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wat was het een vreemd begin van het nieuwe jaar. Inmiddels hebben we al weer een
maand thuisonderwijs verzorgd. We willen nogmaals onze complimenten overbrengen hoe
u met deze situatie om bent gegaan. Bedankt voor uw inzet en het begeleiden van de
kinderen.
In vergelijking met de vorige lockdown hebben we het onderwijs op afstand beter vorm
kunnen geven. We hebben gebruik gemaakt van online instructies geven,
groepsmomenten en individuele inbelmomenten waardoor we meer contact en
verbondenheid met de kinderen hadden. Wat ons betreft was dat heel erg fijn!
Zoals u inmiddels weet mogen we vanaf maandag 8 februari a.s. de kinderen weer op
school ontvangen. Informatie over de heropening ontvangt u in een aparte brief.
Veel leesplezier.
Team Aventurijn

Groene speelplaats
Vrijdag 22 januari j.l. heeft Blom Hoveniers
onze groene speelplaats aangeplant! Het
ziet er onwijs mooi uit en we hopen dat de
kinderen veel speel- en leerplezier hebben
op dit prachtige plein.

NIEUWE DIRECTEUR
Edwin Nelemans zal per 1 maart 2021 de nieuwe directeur zijn van Aventurijn.
Ondanks zijn huidige werkzaamheden wordt Edwin ook al betrokken bij de
huidige gang van zaken op onze school. Zo hebben verschillende
gesprekken tussen Kitty, Willem Jan en Edwin plaatsgevonden. Ook is Edwin
aanwezig geweest bij de afgelopen MT vergaderingen en zal hij maandag 8
februari a.s. met het gehele team (digitaal) kennismaken. In een later
stadium stelt Edwin zich graag aan u voor.

Carnaval
Helaas kunnen we het carnavalsfeest niet vieren zoals we gewend zijn. Het
hossen op het onderwijsleerplein, onze bekende optocht en de optredens in de
feesttent kunnen helaas geen doorgang vinden.
Dit betekent echter niet dat we dit feest aan ons voorbij laten gaan.
Groep 1 en 2 feesten donderdag 11 februari al, aangezien groep 1 op vrijdag
vrij is.
Groep 3 t/m 8 vieren vrijdag 12 februari feest. Natuurlijk mag groep 2 op
vrijdag ook nog een keer verkleed naar school komen!
Op verantwoorde wijze zullen we er met de kinderen een leuke dag van
maken!
De kinderen dienen die dag gewoon fruit en lunch mee te nemen. De
oudercommissie zorgt voor een (coronaproof)traktatie die de leerkrachten in
de middag uit zullen delen.

Een kijkje vanaf de andere kant

Hierbij een impressie van het digitaal lesgeven... (en vergaderen)

