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Levensbeschouwing 
De komende week horen we de laatste verhalen over Jozef. Het thema is: Is het nu goed! 
De verhalen komen uit Genesis 44, 45 en 46 
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt 
zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen. 

 

Juf Roos 
We beginnen deze Regendruppel met een blij bericht. Juf Roos is vorig weekend door Rens ten huwelijk 
gevraagd. Een bijzonder moment, waar ze volmondig mee heeft ingestemd. We feliciteren Roos en Rens 
van harte met deze stap en wensen ze een goed voorbereidingstijd. De datum is nog niet bekend en kan, 
gezien de huidige omstandigheden, ook nog wel even op zich laten wachten. Roos zal ons en de kinderen 
vast op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zo kunnen we allemaal mee genieten! 

 

Corona 
Helaas zijn we nog niet corona-vrij. Unit 2 zal daarom, in elk geval ook morgen, online lessen volgen. 
Afhankelijk van de uitslagen van de testen van de kinderen, zullen we morgen de koers voor de komende 
week bepalen. 

 

Informatieavond  
Vorig schooljaar was het niet mogelijk een informatieavond te organiseren. Ook dit jaar gaat het fysiek 
niet lukken. Daarom hebben we besloten op woensdag 8 december deze avond digitaal te organiseren. 
Hoe alles precies in zijn werk gaat, kunt u lezen in de volgende Regendruppel. De avond zal zo 
georganiseerd worden dat u het gedeelte van al uw kinderen kunt bijwonen. Noteer deze avond vast in 
uw agenda en op de schoolkalender. 

 

Sinterklaas 
Het is gelukt, deels online, lootjes te trekken. Op 3 december hopen we sinterklaasfeest te vieren op 
school. De kinderen moeten voor de getrokken klasgenoot of leerkracht een cadeautje kopen van 
ongeveer € 5,-. Daarnaast verwachten we weer prachtige surprises en gedichten. 

 

Extra studiemiddag team 
Op woensdag 26 januari hebben we als team een extra studiemiddag  over Gynzy. De kinderen zijn deze 
dag om half twaalf vrij!! Noteert u ook deze datum vast in de schoolkalender?! 



  
 

  
We merken dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te vinden 
indien een leerkracht uitvalt . Aves beschikt over een ruim gevulde 
vervangerspool van rond de 15 fulltime banen. Momenteel is dit niet 
genoeg om alle vervangingsaanvragen te kunnen voldoen.  
Kent u binnen uw netwerk nog mensen met een onderwijsbevoegdheid die 

graag voor Aves willen werken, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met Henny 
Nijenhuis van Aves ( h.nijenhuis@aves.nl) of bel  0527-610597 
 
Zie ook brief van het CvB van Aves in de bijlage! 

 
 

Jarig  
Vrijdag wordt Naömi 11 jaar. Van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!  

 
 
 
 

Agenda 

maandag 22 november weekopening, juf Lok  
(fysiek unit 1 en unit 2 sluit digitaal aan) 
Workshop “beeldverhalen”, groep 3/4 
(verplaatst van het Cultuurbedrijf naar school). 
ouder-leerkracht gesprekken via Teams 

dinsdag 23 november ouder-leerkracht gesprekken via Teams 

woensdag 24 november ouder-leerkracht gesprekken via Teams 
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