
Toelichting bij de jaarplanner 

Hieronder geven we aan wat er bedoeld wordt met omschrijvingen die op de jaarplanner staan. 

 

Eerste schooldag 

Op de eerste schooldag neemt uw kind zijn of haar gymkleding mee in een gymtas. Het is fijn 

als de kinderen voor iedere vakantie hun gymtas weer mee naar huis nemen. 

Dagelijks neemt uw kind een tienuurtje mee (fruit of een boterham) en iets te drinken, een 

lunchpakket en drinken voor als het overblijft. 

In onze schoolgids staat meer praktische informatie. Deze is te lezen op onze website.  

 

Luizencontrole 

Op iedere eerste dinsdag na een vakantie controleren ouders de kinderen op hoofdluis. 

 

Opening en afsluiting  

Ieder project van Jeelo starten we met een gezamenlijke opening en sluiten we gezamenlijk 

met alle groepen af. Soms nodigen we daar ook de ouders bij uit. De uitnodiging krijgt u via 

Parro. 

 

Informatieavond 

Iedere groep heeft een informatieavond aan het begin van het schooljaar. U maakt kennis met 

de leerkrachten en de andere ouders van de groep van uw kind. Methodes en gebruiken in de 

groep worden uitgelegd. Soms wordt er inhoudelijk ingegaan op onderwijskundige zaken. Ook 

wordt er verteld wat er dat jaar van u wordt verwacht. Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 

van vragen. Dit jaar beginnen we de informatieavond met een algemeen deel. We vertellen u 

wat de plannen zijn voor het schooljaar 2019-2020. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 

 

GGD groep 2 en 7 

De GGD screent kinderen van groep 2 en groep 7. Vooraf ontvangt u hier informatie over. 

 

Studiedag 

Gedurende het schooljaar zijn er ongeveer 5 à 6 studiedagen voor het team gepland. Alle 

kinderen zijn die dag vrij. 

 

Oud Papier 

Van woensdag t/m vrijdag staat er een container naast de school. U kunt uw oud papier hier 

ingooien. 

 



Oudercafé 

Eén keer in de zes weken is er een oudercafé. Alle ouders zijn welkom. Tijdens het oudercafé 

kunnen allerlei thema’s aan de orde komen die met school of opvoeding te maken hebben. 

Ook kunnen ouders zelf thema’s inbrengen. Roeland en/of Marije zijn aanwezig tijdens het 

oudercafé. 

 

Omgekeerde oudergesprekken 

Tijdens deze ouderavond ontmoeten nieuwe ouders de nieuwe leerkrachten. Het is de 

bedoeling dat vooral de ouders vertellen over hun kind. Het is een eerste kennismaking.  

 

Kinderboekenweek 

Ieder jaar heeft een eigen thema, dit jaar is dat “Reis Mee!”. In de klassen wordt gewerkt over 

dit thema. 

 

Roefeldag 

Kinderen van groep 7 en 8 bezoeken deze dag diverse bedrijven/instellingen en maken op 

deze manier kennis met verschillende beroepen. De Roefeldag start om 13.00 uur in de 

Trefkoele+. 

 

Voorstellingen 

De kinderen geven voorstellingen bij ons op school. Deze voeren ze op met hun eigen groep. 

Deze voorstellingen zijn op vrijdagen. Ouders zijn ook welkom. De kinderen oefenen van 

tevoren en zijn daar erg druk mee. Indien mogelijk ontvangt u een uitnodiging voor de 

voorstelling van uw zoon of dochter. Voorstellingen zijn gekoppeld aan een project van Jeelo. 

 

Schoonmaakavond 

In de OB en de MB is het fijn de materialen, kasten en het lokaal eens extra schoon te maken. 

We doen dit een aantal keer per jaar. We nodigen u hiervoor uit.  

 

Voorlichting V.O. 

De openbare scholen voor het voortgezet onderwijs presenteren zich op deze avond. Ouders 

van groep 7 en 8 krijgen informatie over de structuur van VMBO tot Gymnasium. De leerlingen 

bezoeken ook de scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Deze bezoeken 

vinden plaats onder schooltijd.  

 

 

 



Open dag en Grote Peuterdag  

Op drie momenten, in oktober, februari en april, staan onze deuren open voor belangstellende, 

nieuwe ouders. Om reclame te maken voor de open dag maken alle kinderen een tekening op 

een grote poster. Het is een mooi gezicht als alle kinderen van  

Het Avontuur deze voor hun ramen hangen. 

De Grote Peuterdag wordt georganiseerd door Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). 

Alle deuren van OOZ staan die dag open voor ouders met peuters. 

Nieuwe, belangstellende ouders zijn uiteraard altijd welkom voor een gesprek met de directie. 

Zij kunnen hiervoor een afspraak maken. 

 

NIO groep 8 

In groep 8 wordt het Nederlands Intelligentie Onderzoek (NIO) afgenomen. 

 

Facultatieve oudergesprekken 

Deze gesprekken vinden plaats in november. Ouders en leerkrachten kunnen ervoor kiezen 

elkaar te ontmoeten voor een gesprek over de ontwikkelingen van het kind. In groep 5 t/m 8 

mag uw kind mee.  

 

Uitwisseling groep 7 Hörstel 

De gemeente Dalfsen is een uitwisseling met een school in onze partnergemeente Hörstel aan 

gegaan. De leerlingen van groep 7 nemen aan deze uitwisseling deel.  

Een keer per jaar gaan de leerlingen naar Hörstel en komen de leerlingen van Hörstel naar 

Dalfsen. 

 

Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8 

Ieder jaar wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd op school. Van iedere groep doet er 

een kind mee. De winnaar gaat naar de regionale voorronde. 

 

Lootjes uitdelen en lootjes trekken 

In groep 5 t/m 8 maken de kinderen surprises voor elkaar.  

 

Sinterklaasfeest 

’s Ochtends wordt Sinterklaas verwelkomd door alle kinderen. Daarna bezoekt hij de 

onderbouwgroepen. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. Informatie over het Sinterklaasfeest 

ontvangt u tijdig. 

 

 



Voorlopige adviesgesprekken 

Tijdens de voorlopige adviesgesprekken wordt een eerste advies gegeven voor uw zoon of 

dochter i.v.m. de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. In maart zijn de 

eindadviesgesprekken. 

 

Schaatsen 

In december gaan de kinderen schaatsen in Deventer. Dit is na schooltijd op de 

woensdagmiddag. U ontvangt hierover tijdig informatie. 

 

Kerstviering 

Traditiegetrouw vieren wij kerst in de namiddag.  ’s Middags zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur 

vrij. De viering begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.15 uur. Iedere groep heeft een 

eigen feestelijk programma en de hulpouders helpen in de groepen. Mocht u willen helpen dan 

kunt u zich opgeven via de ouderhulplijst. Alle kinderen nemen iets mee voor het diner. In de 

groepen wordt gezamenlijk gegeten. Een definitief programma ontvangen alle ouders een paar 

weken vooraf. Daarin staat ook wat er van u en de kinderen wordt verwacht. 

 

Toetsweek 

In januari en mei worden de tussentijdse Citotoetsen afgenomen in alle groepen.  

 

Informatieavond nieuwe ouders 

Ouders die een school zoeken voor hun kind zijn op deze avond van harte welkom. 

  

Oudergesprekken 

In februari en juni zijn de oudergesprekken. De leerkrachten spreken dan alle ouders. In groep 

5 t/m 8 mag uw kind mee. 

 

Foekepotterij 

Op de laatste dinsdag van Carnaval is het Foekepotterij in het dorp. Volgens de traditie mogen 

de kinderen die dat willen ’s middags verkleed op school komen. Aansluitend is er een optocht 

in het dorp voor kinderen die dat leuk vinden. 

Jeelo workshops 

Groep 5 t/m 8 is op vrijdagmiddag actief met allerlei activiteiten. Activiteiten kunnen zijn: 

schilderen, boetseren, tuinieren, koken, schaken, banden plakken, etc. Ouders en andere 

vrijwilligers begeleiden de kinderen. De middagen hebben vaak een relatie met Jeelo. 

 

 



Handbaltoernooi 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen meedoen aan het handbaltoernooi. Zij kunnen zich 

opgeven bij een van onze leerkrachten. Op vrijdag in de namiddag is de finale. 

 

Schoolvoetbal 

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen mee doen aan het voetbaltoernooi. Zij kunnen zich 

opgeven bij een van onze leerkrachten. Op vrijdag in de namiddag is de finale. 

 

Paasfeest 

In zowel de onderbouw als de bovenbouw wordt er met Pasen vaak een Speurtocht of 

Vossenjacht gehouden. De onderbouw doet dit in de directe omgeving van school terwijl de 

bovenbouw naar het dorp gaat. We lunchen met alle kinderen samen. De kinderen zijn om 

13.00 uur vrij. Informatie voor alle leerlingen sturen wij u tijdig. 

 

AMN toets 

In groep 8 is de centrale eindtoets. Voor groep 7 is de PO-VO toets. Beide zijn toetsen van de 

AMN. Ze worden op dezelfde dagen afgenomen. 

 

Koningsspelen 

Groep 1 t/m 4 heeft deze dag spelletjes op het plein. Groep 5 t/m 8 gaat naar het sportveld en 

ontmoeten leerlingen van andere scholen uit Dalfsen. 

 

Schoolreis 

Groep 3 t/m 7 gaat op schoolreis. U ontvangt hier vooraf informatie over. 

Voor groep 1/2 wordt een uitje dichtbij georganiseerd.  

 

Avond3daagse 

Wie wil mag meelopen. De opgave kan bij ouders van onze school. De OR organiseert de 

avond3daagse. Van ouders wordt verwacht dat ze meelopen. Informatie wordt ruimschoots 

van tevoren gecommuniceerd.  

 

 

Kamp 

Groep 8 gaat ieder schooljaar op kamp. De leerlingen gaan dan samen met een aantal 

leerkrachten en ouders op schoolkamp. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. 

 

 



Doorschuifmiddag 

Op deze middag schuiven alle kinderen door naar hun nieuwe groep en naar hun nieuwe 

juf(fen) en meester(s). Het is het moment dat iedereen elkaar voor het eerst in de nieuwe 

groepssamenstelling ziet. De leerkrachten hebben voor die middag een alternatief 

programma. Het geheel staat in het teken van elkaar ontmoeten. De kinderen zijn vanaf 13.15 

uur tot 15.15 uur in hun nieuwe groepen. 

 

Eindfeest 

Ieder jaar organiseert de OR een eindfeest. U ontvangt hier informatie over. Alle kinderen zijn 

die dag om 12.00 uur vrij en worden dan om 17.00 uur bij het Eindfeest verwacht. U kunt zich 

via de Hulplijst opgeven om te helpen bij de organisatie. Vele handen maken licht werk! 

 

Musical groep 8 

De musical wordt twee keer opgevoerd. De eerste opvoering is voor de kinderen van onze 

school. Dit is onder schooltijd, meestal op dinsdagmiddag. Op dinsdagavond voeren de 

kinderen van groep 8 de musical op voor hun vaders, moeders en oudere broers en zussen. 

 

Verkeersexamen 

Groep 7 en 8 doen een keer in de twee jaar mee aan het schriftelijke en praktische 

verkeersexamen. Het verkeersexamen wordt gekoppeld aan Jeelo. Het eerstvolgende 

verkeersexamen is in 2021. 

 

OR vergadering 

Een aantal ouders van onze school is lid van de ouderraad (OR). U kunt tijdens de vergadering 

ook aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen meestal om 20.00 uur.  

 

MR vergadering 

Drie ouders en drie leerkrachten van onze school zijn lid van de medezeggenschapsraad 

(MR). U kunt tijdens de vergadering ook aanwezig zijn. Het is wel fijn dat van tevoren kenbaar 

te maken. De vergaderingen beginnen meestal om 19.30 uur. 

 

Algemene jaarvergadering OR 

Jaarlijks houdt de OR een algemene vergadering. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

 

Vrije dagen 

Indien er gedurende het schooljaar extra studiedagen worden gepland, zullen we u hier tijdig 

van op de hoogte stellen. 


