Aan alle goede dingen komt een einde
Juli 2019

Beste donateur,
U bent al jaren trouwe donateur van de Vrienden van de Aventurijn. Bijna 5 jaar geleden is
deze stichting omgedoopt van de ‘Vrienden van de Schakel’ naar de ‘Vrienden van de
Aventurijn’. Het doel van de stichting destijds, maar ook de afgelopen 5 jaar, was extra
financiële middelen ter beschikking te stellen aan de school om leuke activiteiten (in de
ruimste zin van het woord) voor de kinderen te organiseren. Herinnert u zich nog de
schooldisco van vorig jaar of de zonnebloemactie van dat jaar ervoor?
Het laatste jaar merken wij dat door het grote aanbod dat de school de kinderen al biedt,
het voor de VvA steeds lastiger wordt om een aanvulling hierop te vinden. Na uitgebreid
overleg binnen het bestuur zijn wij tot de conclusie gekomen dat het beter is de VvA binnen
nu en een periode van 2 á 3 jaar op te heffen. Binnen deze periode zoeken wij met Cindy
Roeling, directeur van De Aventurijn, naar de juiste bestemming(en) voor de reserves.
Uiteraard pleegt zij hiervoor overleg met haar team en de leerlingen. Zo zal er dit jaar nog
een bijdrage worden geleverd aan een nieuwe leeshoek voor de onderbouw en worden er
met oog op de toekomst VR-brillen aangeschaft. Hiermee kunnen de leerlingen zich soms
net iets meer verdiepen in het onderwerp. Maar misschien heeft u wel een goed idee? Stuur
dan een mail naar Linda Hartensveld: lindaz79@caiway.net.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die
altijd stellen aan een van ondergetekenden. Een e-mail sturen mag ook naar het hierboven
genoemde adres.
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Wij willen u, ook namens de kinderen, heel erg bedanken voor uw jaarlijkse bijdrage. Wat
hebben we hierdoor vele leuke extraatjes kunnen geven aan de leerlingen. Wij stoppen
vanaf het nieuwe schooljaar met het innen van de donateursgelden.
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