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Nieuwsbrief
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Anders dan u waarschijnlijk verwacht, sturen we toch nog een nieuwsbrief. Wij willen graag
nog vertellen over de kerstviering en de komende staking.
Daarnaast wensen we ook namens de ouderraad iedereen hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig 2020!

Data nieuwsbrieven schooljaar 2019/2020
31 januari 2020
19 februari 2020
27 maart 2020
17 April 2020
29 mei 2020
3 juli 2020

Kerstviering op Het Avontuur
Gisteren was het de dag van onze kerstviering. De leerkrachten van de groepen 8 hebben
enige weken geleden voorgesteld samen met alle leerlingen van de groepen 8 een kerstmusical te verzorgen. Gisterochtend was de generale repetitie en mochten de ouders van
de leerlingen van de groepen 8 komen kijken. Het geluid liet ons tijdens de generale repetitie af en toe in de steek, maar daar gingen onze groep achters als echte professionals mee
om. Ook zonder de muziek ging het zingen en dansen gewoon door.
Na de generale repetitie, gingen leerlingen van de onderbouw en middenbouw naar Emmaus. Ze gingen de kerststukjes naar de bewoners van Emmaus toe brengen die woensdag door de leerlingen uit de middenbouw waren gemaakt. Bij ieder kerststukje zat een
mooie kaart, met een kerstwens gemaakt door een leerling van de bovenbouw. De onderbouwleerlingen hebben koekjes gebakken en versierd en ook die hebben we meegenomen
voor de bewoners van Emmaus voor bij de koffie.
In de middag liep de trap van de aula langzaam vol. Alle leerlingen en leerkrachten van
groep 1 t/m 7 namen er plaats. De uitvoering was nog beter dan de generale repetitie en
we kunnen niet anders zeggen dan dat we hebben genoten van het fantastische spel, de
dans en zeker de zang.
Alle leerlingen van groep 8 en hun juffen willen we dan ook heel erg bedanken voor een
fantastische kerstviering. We kijken nu al uit naar de musical aan het eind van het schooljaar.
In de avond sloten we de kerstviering af met een kerstdiner voor de leerlingen en
een borrel voor de ouders. In alle klassen hing een gezellige sfeer en was er voldoende te eten meegenomen. In de aula en de centrale hal was er een borrel voor
de ouders. Dankzij onze ouderraad, die trouwens nog best wel wat versterking kunnen gebruiken, was er voor de wachtende ouders een hapje en een drankje. Bedankt OR voor jullie inzet!! Dit alles werd begeleid door de prachtige klanken van het
kerstmannenkoor. Vorig jaar traden ze ook al op tijdens de borrel en dit jaar hadden
ze zelfs een klassieker omgetoverd tot een heus kerstlied voor juf Ans. Zij was erg
onder de indruk en heeft het koor dan ook gevraagd om volgend schooljaar weer te
komen zingen. We hopen dat ze dat willen doen.
Vandaag wordt de school langzaam aan ontdaan van alles wat met kerst te
maken heeft. We kijken terug op een mooie kerstviering en realiseren ons
maar al te goed dat we dit niet hadden gekund zonder de hulp van heel veel
van u. Of het nu was bij het koken en bakken voor het diner in de klas, het
helpen bij de musical met kleding, schminken, haar invlechten, het zingen in
het Kerstmannenkoor, helpen met het maken van de kerststukjes, het bakken
van de koekjes, het opruimen en ga zo maar door, we willen u heel erg bedanken voor dat wat u gedaan heeft en dat u op die manier heeft meegeholpen om de kerstviering op Het Avontuur een mooie viering te laten zijn.

Staking op 30 en 31 januari
Afgelopen week is er na een lange tijd van onderhandelen een akkoord bereikt voor
de nieuwe CAO primair onderwijs. Desondanks hebben de bonden aangegeven de
staking door te laten gaan. Dit omdat er nog steeds structurele investeringen nodig
zijn om de loonkloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Wij zijn blij dat er een
stap in de goede richting is gezet met dit CAO akkoord, echter zien we ook dat
meer structurele investeringen nodig zijn. Wij blijven de zorgen delen omtrent de
vier grote thema’s in het onderwijs: de werkdruk, het lerarentekort, het directeurentekort en de salariëring.
Binnen het team van Het Avontuur heb ik gevraagd wie er van plan is gehoor te geven aan de oproep van de vakbond om te staken op donderdag 30 en vrijdag 31
januari. Ik kan u melden dat een grote groep leerkrachten heeft aangegeven dit
keer wel het werk neer te leggen. Om die reden moet ik u mededelen dat de
school, vanwege de staking, gesloten zal zijn deze twee dagen.

Jarigen tot 31 januari
Groep 1/2a: Mya(31/12), Sofie(10/1), Kiek(25/1)
Groep 1/2b: Miral(5/1), Seth(30/1)
Groep 1/2c: Ninthe(26/1)
Groep 1/2d: Florian(10/1)
Groep 3a: Mike(15/12), Sen(24/12), Philou
(28/12), Dante(30/12), Lize(23/1)
Groep 3b: Quinten(15/12), Fiene(25/12), Dominique(27/1)
Groep 4a: Stijn(15/12), Fleur(21/12), Sefer(11/1), Simon(23/1)
Groep 4b: Avey(19/12),Ilse(22/12), Justin(29/12)
Groep 5a: Sacha(29/12)
Groep 5b: Madelief(19/12), Loek(27/12), Arthur(3/1), Esey(8/1),
Amber(8/1),Lana(9/1), Fabio(26/1)
Groep 6a: Jolijn(24/12), Sem(25/12), Jip(30/12), Wisaal(1/1),
Megan(4/1), Senna(4/1), Irene(23/1), Elise(31/1)
Groep 6b: Djovy(23/12), Aya(5/1), Emily(19/1), Aimée(22/1)
Groep 7a: Noor(17/12), Sarah(24/12), Marie(15/1), Kaylee
(21/1), Nalin(31/1)
Groep 7b: Stijn(3/1), Isabella(7/1), Marjolijn(13/1)
Groep 8a: Sebastian(29/1)
Groep 8b: Nils(26/12),Noor(30/12),Sam(12/1), Jayden(29/1)

Groep 8c: Giselinde(23/12), Isa(10/1)

Vakanties en vrije dagen basisschool Het Avontuur schooljaar 2019-2020
Leidens Ontzet
Roostervrij
Herfstvakantie
Sinterklaasviering
Roostervrij middag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2 de Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Roostervrij
2 de Pinksterdag
Roostervrij
Laatste schooldag
Zomervakantie

donderdag 03-10-2019
vrijdag 04-10-2019
maandag 21-10-2019 t/m woensdag 30 -10-2019
donderdag 05-12-2019
school van 08.30 uur tot 12.00 uur
vrijdag 20-12-2020
school van 08.30 uur tot 12.00 uur
maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
donderdag 20-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
vrijdag 10-04-2020
maandag 13-04-2020
maandag 27-04-2020 t/m vrijdag 08-05-2020
donderdag 21-05-2020
vrijdag 22-05-2020
maandag 01-06-2020
woensdag 24-06-2020
vrijdag 17-07-2020
school van 10.00 uur tot 13.00 uur
maandag 20-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020

Waar staat de informatie van Het Avontuur:
Website: www.bshetavontuur.nl
Twitter: @BSHetavontuur
Schoudercom: Blog van elke groep en de kalender

Belangrijke data de komende weken
6 jan 2020: Eerste schooldag
22 jan: start nationale voorleesdagen.

