Nieuwsbrief 6
Aanmelden broertjes en zusjes
De laatste tijd weten nieuwe gezinnen ons steeds vaker te vinden voor een rondleiding op
onze school. Om goed zicht te houden op hoeveel plekken er nog zijn, willen we al onze
huidige ouders vragen om broertjes en zusjes van onze leerlingen alvast in te schrijven. Zo
kunnen wij goed zicht houden op het aantal leerlingen dat komt en beleid maken over het
verdelen van de leerkrachten over de verschillende units en waar nodig extra financiën
aanvragen voor extra handen binnen de unit. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij Cindy
Roeling.

Coronamaatregelen
Ik hoef u niet te vertellen dat het aantal besmettingen in Nederland opgelopen is. Ook
binnen Maasdijk horen we regelmatig besmettingen voorbij komen. Gelukkig zijn de
Maasdijkse basisscholen op dit moment geen haard en waarderen we het enorm dat
ouders/verzorgers hun verantwoordelijkheid pakken op het moment dat er thuis twijfel is of
het wel/ niet verantwoord is om hun kind naar school te sturen. Op deze manier zorgen we
er met elkaar voor dat de school open kan blijven en we onderwijs kunnen blijven bieden
aan onze leerlingen.
Nav de laatste persconferentie is er nog geen nieuw protocol en nieuwe beslisboom. Ik stuur
u de laatste versie van de beslisboom nog even mee als bijlage. Bij twijfel of uw kind naar
school kan, kunt u deze volgen.
Wel is er bovenschools al besloten dat we het Sint- en Kerstfeest dit jaar zonder ouders
/verzorgers moeten vieren. Voor u als ouder/ verzorger niet leuk, maar wij gaan wel ons best
doen om er voor de kinderen gezellige sfeervolle feesten van te maken.
Mochten er veranderingen zijn mbt maatregelen, dan houden we u daar uiteraard van op de
hoogte via de Whatsappgroepen en/of de e-mail.

Sinterklaas
Uiteraard leeft het Sinterklaasfeest alweer enorm binnen onze school. Vandaag is er in alle
units een Sintcrea geweest. Voor de komende weken is dit voor u nog even belangrijk om te
weten:
Donderdag 25 november mogen alle kinderen van de hele school hun schoen zetten. De
kinderen van de onderbouw die gymschoenen op school hebben, kunnen gewoon hun
gymschoen zetten. De rest mag zelf een schoen meenemen.
Op woensdag 1 december en donderdag 2 december mogen de kinderen van de
Bovenbouw hun surprises mee naar school nemen.
Helaas gaat op 2 december het Sinterklaashuis niet door. In de ochtend is er voor de
kinderen van de onderbouw die niet gymmen wel een kleine voorleesvoorstelling voor
peuters en kleuters. Alle overige leerlingen hebben uiteraard weer pietengym.
Op vrijdag 3 december vieren we met de hele school Sinterklaas. We hebben van horen
zeggen dat hij ook echt naar de school zal komen. Deze dag hanteren we het gewone

schoolrooster. Dat betekent dat de kinderen die normaal gesproken op vrijdag om 12 uur uit
zijn, dat deze dag ook zijn. De rest is gewoon om 14.45 uur uit.
Op maandag 6 december zijn alle kinderen vrij, zodat ze nog een dagje extra met hun
cadeautjes kunnen spelen.

Actie voor Stichting het Gehandicapte Kind
Gisteren hebben we met beide Maasdijkse basisscholen lege flessen opgehaald voor
Stichting het Gehandicapte Kind. Een stichting die er zorg voor wil dragen dat alle kinderen,
ongeacht hun handicap of beperkingen, zoveel mogelijk mee kunnen doen in de
maatschappij. Op de foto hieronder kunt u zien dat er behoorlijk wat flessen zijn ingeleverd.
Tot nu toe is de totale opbrengst: 104,65 euro. Dat gaat waarschijnlijk nog ietsje meer
worden, omdat ook vandaag nog wat flessen binnendruppelen. Namens Sabine en Sylvia
enorm bedankt!!

Agenda
3 december
6 december

Sinterklaasfeest op de Aventurijn
Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij.

Nieuws uit Maasdijk en omgeving

Typecursus op het Kompas
In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat alle informatie over de start van de cursus op dinsdag
8 maart 2022 om 14:45 uur.
De cursus is vooral geschikt voor de leerlingen die in groep 6, 7 of 8 zitten. Wanneer u
inschrijft voor 10 januari ontvangt u korting.
Inschrijven voor welke typecursus dan ook is natuurlijk altijd vrijwillig en vrijblijvend. Toch
raden wij ouders/verzorgers wel aan om hun kind op een gegeven moment aan een
typecursus te laten deelnemen. Doordat het schoolwerk op onze school, maar zeker ook in
het voortgezet onderwijs steeds digitaler wordt, merken we dat het kinderen erg helpt om
vlot te kunnen typen.

Het team van de Aventurijn
wenst u een fijn weekend.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 3 december.

De Aventurijn, ‘samen’werken aan de basis

