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Beste ouders c.q. verzorgers, 

De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar, een moment om terug te 
kijken. 
Op 1 augustus 2018 gestart ben ik bijna vijf maanden werkzaam voor 
Het Avontuur. Vanaf de eerste dag heb ik me zeer welkom gevoeld en dat is in andere contexten 
weleens anders geweest. 
De samenwerking met de MR en de Oudervereniging verloopt prettig: gedreven, positief kritische 
mensen die bereid zijn zich ten volle in te zetten voor school. 
Het team werkt hard en collegiaal om elke dag opnieuw de kinderen goed onderwijs te bieden. 
Last but not least zien we betrokken ouders die het beste met hun kind voorhebben en kind en school 
van harte ondersteunen. 
Het verloop van het kerstgebeuren gisteren was van dit alles een goed voorbeeld: leerkrachten en 
assisterende ouders waren enthousiast over de sfeer en de wijze waarop oudere kinderen spontaan hun 
jongere groepsgenoten hielpen tijdens het knutselen. De viering in de kerk werd goed bezocht door 
ouders en opa’s en oma’s en iedereen deed zijn best de viering te doen slagen. 
Ongeveer 70 % van de ouders was aanwezig bij het “kerstdiner” en dat is een prestatie in de tijd van de 
kerstborrels, kerstboodschappen en andere omstandigheden die zorgen voor een 
volle agenda. 
Samenvattend: er is veel waar we met tevredenheid op mogen terugkijken. We 
kunnen samen het verschil maken en dat gaan we ook doen! 
 
Vele handen maken licht werk. Hartelijk dank voor de hulp die u het afgelopen 
jaar op welke wijze dan ook hebt geboden aan Het Avontuur! Chapeau!  
 

Medezeggenschapsraad ( MR) 
 
Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag 18 december 2018 zijn de verslagen van de twee vorige 
vergaderingen vastgesteld. Ze worden via Isy gepubliceerd. 
De volgende (ingelaste) vergadering vindt plaats op 22 januari 2019, aanvang 19.30 uur. 
 

Ouderpanel 
 
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 15 januari 2019 om 19.30 uur. We gaan van gedachten 
wisselen over de nieuwe visie van het Avontuur, analoog aan het proces dat met het team wordt 
doorlopen. 
 
Leerlingenpanel 
 
Na de kerstvakantie gaan we van start met het leerlingenpanel, bestaande uit 6 leerlingen: Jaymian 
Ramakers en Xavier Claus uit groep 6, Jill Schrijen en Kay Drost (groep 7) en Kian Bergh en Erik Feller 
van groep 8. 
 



Bibliotheek 
 
Met ingang van 01-01-2019 sluiten we een contract af met De 
Domijnen. We gaan wisselcollecties ontvangen voor alle groepen. 
De leerlingen kunnen voor levering aangeven welke boeken ze 
graag willen lezen. De kosten worden dit jaar gedragen door de 
oudervereniging! We zijn er erg blij mee! 
 

De onderwijskundige toekomst van Het Avontuur 
Tijdens de studiedag op 7 december jl. hebben we een begin gemaakt met het ontwikkelen van de 
nieuwe visie voor Het Avontuur. 
Thema’s vormden: 

 Hedendaagse maatschappelijke en onderwijskundige tendensen 
 Wat vindt ieder teamlid het doel van het onderwijs? 
 Welke waarden ons drijven ons? 
 Een sterkte- zwakte analyse. 

De opbrengsten van deze dag vormen de opmaat voor de volgende bijeenkomst op woensdagmiddag 
16 januari 2019. 
 
Gezinsmis Kerstmis 
Kerstmis, het mooiste feest van het Jaar. Het is het feest van de geboorte 
van het Kindje Jezus. In het stalletje van Betlehem wordt de Zoon van God 
geboren. Heel klein en bescheiden: zo wil God bij ons zijn. 
En iedereen is welkom. Jezus nodigt iedereen uit!! 
Kerstmis is het feest van Vreugde en Hoop. Maar ook het feest van het 
Gezin. 
We nodigen daarom alle gezinnen uit, alle ouders met hun kinderen klein en 
groot. 
Tijdens deze gezinsmis luisteren we naar het kerstverhaal, onder begeleiding van de Jeugdharmonie 
Born, we zingen de bekende kerstliedjes en samen denken we na wat Jezus ook nu nog voor ons kan 
betekenen. 
 
Samen vieren we Kerstmis. Kom jij ook ?? 
 
Er zijn vast ook kinderen die tijdens deze gezinsmis willen meedoen en graag een stukje tekst willen 
lezen. Dat kan! Stuur dan voor 22 december een email naar: pastoor@parochiefederatieborn.nl 
met vermelding van je naam en je leeftijd. We sturen je dan de tekst die je mag lezen. 
 
 

Vrolijke kerstdagen en een voorspoedig 
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