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Beste ouders c.q. verzorgers,
Dit is de vijfde Nieuwsbrief van dit schooljaar met wederom veel
informatie.
We wensen u allen een ontspannen, aangename herfstvakantie toe!

Evaluatie inloop

We zijn als experiment begin schooljaar gestart met inloop vanaf 8.20 uur waarbij ouders van de
leerlingen van de groepen 1 t/m 3 hun kind(eren) desgewenst kunnen vergezellen. Toegezegd is dit
te evalueren voor de herfstvakantie.
De collega’s geven terug deze nieuwe opzet als prettig te ervaren; alle kinderen komen
gedisciplineerd de school binnen, gaan direct naar hun klas en de lessen kunnen dus ook direct om
08.30 beginnen.
We blijven dit dus zó doen.

Kinderboekenweek
We hebben de leerlingen van groep 8 gevraagd te beschrijven waar de theatervoorstelling vorige
week donderdag over ging.
Prins Iemand
Het ging over een prins die geen paleis had.
Hij ging op zoek naar zijn paleis. hij ging door dorpen steden langs de mooiste plekjes maar hij vond
zijn paleis maar niet. Het werd steeds donkerder en donkerder. hij zag een berg. hij dacht dat achter
de berg zijn kasteel lag. Maar het begon te onweren dus kon hij niet over de berg heen. Hij zag een
huis. In dat huis woonde een tonronde vrouw. Die nacht ging hij weer op pad. Maar op gegeven
moment kwam hij terug bij het huis van de tonronde vrouw. Ze kregen een zoon Hans en waren super
gelukkig.
Vienna

Medezeggenschapsraad ( MR)

Er heeft zich één kandidaat binnen de gestelde termijn gemeld. Conform het MR-reglement is
daarmee de kandidaat automatisch verkozen.
Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linda de Bruijn. Al bijna 10 jaar ben ik getrouwd met Marco.
Samen hebben we twee kinderen Eva (7) en Max (3). Daarnaast ben ik
werkzaam als supermarktmanager bij Albert Heijn en ben ik dol op koken.
Enige weken geleden heb ik me aangemeld als lid voor de
medezeggenschapsraad. Sinds afgelopen jaar heb ik steeds meer de behoefte
gekregen om mee te denken over de school. Gezien de veranderingen die de
school op dit moment doormaakt, zie ik hier dan ook een echte uitdaging in.

Ik zie er dan ook naar uit om samen met ouders en leraren mee te praten over het beleid van de
school.

Privacy
Wij vinden de privacy van u, uw kind(eren) en ons personeel belangrijk. De school wil voor álle

kinderen een veilige omgeving zijn. Een schoolgebouw is géén openbare ruimte, waar iedereen
toegang toe heeft; alle bezoekers van de school hebben zich te houden aan de schoolregels.
De algemene regel is: iedereen heeft recht op privacy. Het maken van foto’s of films op school en het
publiceren daarvan, is alleen toegestaan als de ouder daarvoor toestemming heeft gegeven.
In de week na de herfstvakantie ontvangt u schriftelijk het verzoek toestemming te verlenen voor het
maken van foto’s of films waarop uw kind(eren) tijdens schoolactiviteiten herkenbaar in beeld komt/
komen.

Oudervereniging
Jantje Beton
Langs deze weg bedankt de oudervereniging de leerlingen van Het
Avontuur voor hun inzet voor Jantje Beton. Er zijn 434 loten verkocht
en dit zou dan uitkomen op een opbrengst van € 651,-. Dit kan nog
wijzigen aangezien de betalingen nog verwerkt moeten worden. Uit
ervaring van eerdere acties zit hier weinig verschil in. Een geweldig
resultaat!! Dus nogmaals: heel erg bedankt!!
Babke Willlms, Penningmeester
Kledingophaalactie

Beste leerlingen ouders/ verzorgers en alle andere mensen die met ons
mee willen sparen.
Na het succes van vorig jaar zullen we ook dit jaar weer deelnemen aan
de Bag2School inzamelingsactie!
In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 5 november 2018 mogen
iedere schooldag om 8.20 uur en na de lesdag zakken (Bag2school- /
vuilniszakken) met goederen aangeboden worden.
Bag2School zal deze 6 november ophalen.

Wat mag er verzameld worden?
Schone kleding, lakens, gordijnen, knuffelbeesten, riemen, handtassen en schoenen (deze dienen
aan elkaar gebonden te worden.)
Namens de Oudervereniging alvast bedankt voor het inleveren.
Claudia Drost, voorzitter.

Gymnastiekvereniging Swentibold
Beste leerlingen en ouders
Mijn naam is Danique Vossen (14 jaar) en sinds mijn vierde dans ik bij gymnastiekvereniging
Swentibold. Sinds afgelopen jaar mag ik ook zelf lessen verzorgen.

Op dinsdag geef ik Jazzdanslessen in de gymzaal bij basisschool Swentibold te Born. Wil je weten of
het iets voor je is? Kom gerust twee lessen met ons meedansen!
Meer info: www.swentiboldsittard.nl
Ik hoop je snel te zien tijdens een van de lessen.
Vragen? danique@vossen.cc
Groet Danique

Eindredactie: Jean van den Booren

