Nieuwsbrief 9 schooljaar 2018-2019
14 -12-2018
Beste ouders c.q. verzorgers,
Sinterklaas is terug naar Spanje en dus is Het Avontuur inmiddels in
kerststemming. De komende week leven we toe naar het feest van
harmonie en vrede en dat doen we o.a. met een viering in de
Catharinakerk a.s. donderdag.
In de loop van de tijd is het religieuze aspect steeds meer naar de achtergrond verdwenen. De
commercie lijkt steeds meer de invulling van het kerstfeest te bepalen.
Hopelijk raakt het medemenselijke aspect niet uit het oog verloren.

Medezeggenschapsraad ( MR)
Agenda vergadering op 18 december 2018
1. Bespreking en vaststelling notulen vergaderingen
d.d. 22-11-2018 en 28-08-2018
2. Terugkoppeling m.b.t. de stand van zaken wat
betreft de financiën/ kadernota 2019-2020
3. Vanuit de GMR
4. Stand van zaken vensters PO (directeur)
5. Eerste aanzet schoolorganisatie 2019-2020 n.a.v.
leerlingenaantal op 01-10-2018; is er sprake van
gedwongen mobiliteit? (directeur)
6. Stand van zaken veiligheidsplan
7. Wat verder ter tafel komt (o.a. n.a.v. studiedag d.d. 07-12-2018)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ouderpanel
Het is niet gelukt het ouderpanel - inmiddels acht leden – voltallig voor de kerstvakantie aan tafel te
krijgen. De eerste bijeenkomst vindt dus in het nieuwe kalenderjaar plaats.

De onderwijskundige toekomst van het Avontuur
Tijdens de studiedag op 7 december jl. hebben we een begin gemaakt met het ontwikkelen van een
visie voor het Avontuur.
We hebben stilgestaan bij de hedendaagse maatschappelijke en onderwijskundige tendenzen en wat
we hiervan belangrijk vinden voor Het Avontuur, we hebben het van gedachten gewisseld over wat
ieder teamlid het doel van het onderwijs vindt en welke waarden ons drijven. Daarnaast heeft ieder
teamlid een sterkte- zwakte analyse gemaakt en die is met elkaar gedeeld.
De opbrengsten van deze dag vormen de opmaat voor de volgende bijeenkomst op
woensdagmiddag 16 januari 2019.

Sinterklaas 2018
We kijken met voldoening terug op de het feest op 5 december jl.
We danken de leden van de oudervereniging en het team die alle
voorbereidende werkzaamheden hebben verricht.
Chapeau!

Kerstmis 2018
Zoals in de vorige Nieuwsbrief gemeld, staat donderdag 20 december in het teken van Kerstmis.
’s Morgens kunnen de leerlingen hun creatieve talenten etaleren tijdens de knutselroulette, ’s
middags vieren we kerst in de Catharinakerk en we sluiten af met het “diner” voor alle leerlingen en
ouders tussen 17.30 en 19.00 uur. De inloop is vanaf 17.00 uur.
Inmiddels hebben zich ruim 40 ouders c.q. verzorgers aangemeld voor het diner. Aanmelden kan nog
tot en met dinsdag a.s. via een reactie met Isy.
We hebben een oproep gedaan voor assistentie tijdens het knutselen op donderdagmorgen.
Aanmeldingen zijn nog steeds zeer welkom bij meester Evan.
Ook kunnen we nog knutselattributen gebruiken, met name glazen potjes.
We hebben er voor elke leerling één nodig. Op donderdag meenemen naar
school kan ook.
In het bericht dat u a.s. woensdag via Isy tegemoet kunt zien, zetten we de
puntjes op de i.

In het kort
Ouderbijdrage.
We missen nog van enkele ouders c.q. verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag ad € 26,00
per leerling kan ook worden overgemaakt op rek. nr. NL 71 RABO 0159 4762 83 ten name van
INNOVO stg. Voor kath. Onderw. onder vermelding van de naam/ namen van uw kind(eren).
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