
30-08-2019

Dag ouders van Het Avontuur

Na zes weken zijn de deuren van Het Avontuur 

weer open gezet. Met veel plezier en zin 

kwamen de kinderen maandag de school 

binnen. Iedereen naar zijn of haar eigen klas. 

Daar krijgen wij ook energie van!

Welkom

Voor sommige kinderen was het de eerste dag 

op Het Avontuur. Fijn dat jullie er zijn: Gijs, 

Bobbi, Lavon, Zam Zam, Joppe, Noëlle, 

Antonie en Mila.

Nieuwsbrief



Donderdag 29-08-2019 Opening Omgaan met elkaar
Het eerste project van dit schooljaar

Dinsdag 03-09-2019 Informatie avond groep 5/6 
We vinden het belangrijk dat van ieder kind ten minste één ouder aanwezig 

is op deze avond. De avond start om 20.00 uur.

Donderdag 05-09-2019 Informatie avond groep 1/2 en 7/8 
We vinden het belangrijk dat van ieder kind ten minste één ouder aanwezig 

is op deze avond. De avond start om 20.00 uur.

Dinsdag 10-09-2019 Informatie avond groep 3/4
We vinden het belangrijk dat van ieder kind ten minste één ouder aanwezig 

is op deze avond. De avond start om 20.00 uur.

Dinsdag 17-09-2019 Studiedag
Alle kinderen zijn vrij

Woensdag 18-09-2019 Oud papier

Vrijdag 20-09-2019 Oudercafé
Tijdens dit oudercafé hebt u gelegenheid om met elkaar en de directie 

verder te praten over onze plannen van dit schooljaar

23-09-2019 Omgekeerde oudergesprekken
Via Parro worden de ouders uitgenodigd. U wordt alleen uitgenodigd als 

uw kind bij een nieuwe leerkracht is gekomen.



Heeft u de Parro app al op uw smartphone staan?

De meeste informatie van Het Avontuur verspreiden wij via Parro. Dit is informatie 

van de leerkracht van uw kind of algemene informatie voor de hele school. Wij 

kunnen u aanmelden bij Parro. Persoonlijke informatie over uw kind gaat via de e-

mail.

Mis dus niets en installeer Parro op uw smartphone.

Marije Ruijter kan u meer informatie geven, m.ruijter@ooz.nl

Communicatie

Parro

Website
Kijk voor alle informatie van Het Avontuur op onze 
nieuwe website: www.hetavontuurdalfsen.nl

mailto:m.ruijter@ooz.nl


Op dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep  
3 t/m 8 gymnastiek in De Trefkoele+

Dit jaar zal juf Kirsten de gymlessen op woensdag verzorgen. Helaas kan zij op 

dinsdagmiddag niet. Samen met Sport Service zoeken we naar een oplossing voor 

de gymlessen op de dinsdagen. Zodra we die gevonden hebben laten wij u dit 

weten. Voorlopig proberen we de gymlessen wel op dinsdag door te laten gaan. 

Het kan ook zijn dat we een keer extra buiten spelen of bewegen. 

Juf Maaike is begonnen op Het Avontuur

Wij wensen juf Maaike heel veel plezier bij ons op school en in ons team. Maaike 

heeft het eerste lied “We leven met z’n allen op een prachtige planeet”, al bij het 

team en de kinderen aangeleerd. Een feest om met haar samen te werken. 

Personeel

Vakdocent gym

Juf Maaike



Als bijlage ontvangt u de jaarplanning van 2019-2020 en 
de toelichting hierbij.

In de toelichting wordt uitgelegd wat er wordt bedoeld met de omschrijvingen die 

op de jaarplanner staan.

De jaarplanner en de adressenlijst krijgt u binnenkort ook op papier.

De moestuin in volle bloei en bomvol met groenten na een 

warme zomer!

Jaarplanning



Dit jaar zijn onze deuren vanaf 8.20 uur open

Om ouders, kinderen en leerkrachten meer tijd te geven aan het begin van de dag 

gaan de deuren vijf minuten eerder open. We beginnen gewoon om 8.30 uur met 

de lessen. Eerder de deuren open doen heeft als voordeel dat niet iedereen 

tegelijk naar binnen komt. Het levert rust op en de leerkracht heeft meer tijd voor 

ieder kind. Ook bestaat de mogelijkheid dat kinderen al vast rustig aan het werk 

kunnen gaan.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind voor 8.30 uur in de klas is.

Lestijden



In onze nieuwsbrief

is ruimte voor 

jouw avontuur, idee, verhaal ,

mooie tekening of foto!

Stuur ze naar:

info-hetavontuur@ooz.nl

Ruigedoornstraat 23

7721 BW  Dalfsen

0529 - 432 115

info-hetavontuur@ooz.nl

www.hetavontuurdalfsen.nl


