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Het is herfst

De bladeren vallen van de bomen, het wordt

later licht en het regent vaker. Een mooi

seizoen om ons groene plein aan te pakken.

De laatste afspraken met de hovenier worden

gemaakt. Daarna kan de schop de grond in.

Schoenen uit sloffen aan

Na de herfstvakantie gaan de schoenen uit bij

de kapstok. De kinderen kunnen sloffen aan

doen in de klas.

Tijdens een gesprek over ons groene plein

kregen wij het in het team over spelen in de

natuur, laarzen buiten aan en sloffen in de klas

aan. Met een beetje een vooruitziende blik op

ons groene schoolplein lijkt ons dat laatste zeer

wenselijk.

Sloffen in de klas zorgt voor schonere vloeren.

Daarnaast is het veel fijner om binnen te

werken, te spelen en te lopen op sloffen dan op

schoenen. Na schooltijd leggen de kinderen

hun sloffen op de planken boven de

kapstokken.

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op

dinsdag na de herfstvakantie sloffen bij

zich heeft?

Nieuwsbrief



Dinsdag 8 oktober Opening Zorgen voor jezelf en 
anderen.

LET OP: ALLE KINDEREN BLIJVEN OM 12.00 UUR 
LUNCHEN OP SCHOOL
(meer informatie in deze nieuwsbrief)

Maandag 14 oktober Schoonmaakavond

Dinsdag 15 oktober VO voorlichting ouders van
groep 7 en 8

Woensdag 16 oktober Open Dag

Vrijdag 18 oktober Oudercafé
Om 8.30 uur in de teamkamer

Maandag 21 oktober Herfstvakantie

Dinsdag 29 oktober Weer naar school
Op maandag 28 oktober is een studiedag gepland

Woensdag 30 oktober Oud papier

Op 6 november is er een staking aangekondigd door de onderwijs vakbonden. Op

dit moment is het nog niet honderd procent zeker of de leerkrachten van Het

Avontuur aan deze stakingsdag mee doen. Houdt u er in ieder geval wel rekening

mee dat de mogelijkheid bestaat dat de leerkrachten staken en de kinderen op 6

november geen school hebben. Zodra er meer over bekend is laten wij het u

weten.

Staking in het PO



Het Avontuur dinsdag15 oktober om 20.00 uur
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Personeel

Beste ouders en kinderen,

Graag stel ik me in deze nieuwsbrief nog even aan jullie voor. De meesten

hebben me al even rond zien lopen, want sinds dit nieuwe schooljaar mag

ik de leerkracht van groep 1 en 2 zijn op de maandag, dinsdag en

woensdag. Ik ben in de plaats gekomen van juf Ina.

Ik ben Maaike van Dijk, 41 jaar oud, getrouwd met Rutger Smit en moeder

van Mees (13) en Lieve (12). We wonen met veel plezier in Zwolle.

20 jaar geleden ben ik begonnen met werken in de onderbouw (groep 1,

2) van de Montessorischool in Utrecht. Na 5 jaar kleuters heb ik de

overstap gemaakt naar groep 3, 4, 5 in Bilthoven. Vervolgens heb ik 5 jaar

in de bovenbouw (groep 6,7,8) van de Montessorischool in Zwolle

gewerkt, om vervolgens weer terug te keren naar de kleuters. Daar ligt

echt mijn hart.

Na 18 jaar Montessorionderwijs wilde ik mijn blikveld verruimen en heb ik

besloten om een tijdje in de invalpool van OOZ te gaan werken. Zodoende

kwam ik ook op Het Avontuur in Dalfsen. De kleine school, het

gemotiveerde team, Jeelo, allemaal dingen die me meteen aanspraken. Ik

ben heel blij dat ik hier mag werken!

Ik ben een creatief persoon, hou van muziek, zingen, drama en knutselen.

In mijn vrije tijd maak ik veel wandelingen en lees ik graag.

Kom gerust eens langs om een praatje te maken!

Tot ziens, Maaike

Juf Maaike
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Melissa

Mijn naam is Melissa en ik ben op 7 december 2002 geboren, ik woon in

Dalfsen. Ik ben dit jaar begonnen aan de opleiding pedagogisch werk op

Landstede Zwolle, de opleiding bevalt me erg goed. Voor deze opleiding

loop ik stage bij Het Avontuur in groep 3 en 4. Dat doe ik iedere woensdag

en vanaf november ook op de dinsdag. Dit doe ik met veel plezier, want

het is altijd super gezellig om met de kinderen te werken.

Nikki

Ik ben Nikki, ik ben 16 jaar en ik zit nu in het eerste jaar van de pabo. Dit

doe ik op de katholieke pabo in Zwolle. Voor deze opleiding mag ik

aankomend jaar stage komen lopen op het Avontuur. Het eerste half jaar

doe ik dit bij groep 3/4 op de maandagen, soms een hele week. In mijn

vrije tijd speel ik gitaar en teken ik veel. Groetjes Nikki.

Stagiaires stellen zich voor
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Ilse

Ik ben Ilse, de nieuwe stagiaire in groep 5/6. Hierbij zal ik mij even

voorstellen. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Dalfsen. Nu zit ik in het tweede

jaar van de Katholieke Pabo Zwolle. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief

bezig. Ook ben ik in het weekend te vinden als caissière bij de Jumbo. Dit

jaar kom ik stagelopen op Het Avontuur. Het eerste half jaar loop ik stage

in groep 5/6. Ik ben er vaak op de maandag en af en toe zal ik ook een

hele week te vinden zijn in groep 5/6.

Ik hoop dat het een mooi en leerzaam jaar wordt als stagiaire op Het

Avontuur!

Stagiaires stellen zich voor





Rapport of Portfolio

Tijdens de studiedag stond het rapport en portfolio op de agenda.

Naar aanleiding hiervan hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt.

Deze hebben we gedeeld tijdens het oudercafé van vrijdag 20 september. We

willen het rapport zoals we nu gebruiken afschaffen. Hiervoor in de plaats willen

we gaan werken met een portfolio en daarnaast de digitale toetsgegevens. Het

portfolio zal een belangrijk onderdeel worden waarin het kind een groot aandeel

zal hebben in zijn eigen leerproces. Het moet een instrument zijn voor kinderen,

ouders en leerkrachten om de groei van het kind te kunnen volgen. De komende

maanden gaan we verder met onze zoektocht welk systeem het beste bij onze

school past. We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Zo denk ik, zo werk ik, zo leer ik.
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Het kind volgen



Afsluiting op 3 oktober

Op donderdagochtend 3 oktober sloten we ons project af. In alle groepen waren er

gesprekken met de opa's en oma's. De kinderen lieten zien hoe het tegenwoordig

gaat op school en ze voerden opdrachten uit samen met hun opa's en oma's. Niet

alleen de kinderen hebben veel geleerd over hoe het vroeger was op school. Ook

de opa's en oma's vonden het leerzaam. Bedankt dat u erbij was.

Zo blij met alle opa's en oma's die er donderdagochtend waren voor 

onze kinderen!

Jeelo

Omgaan met elkaar



Opening op 8 oktober

Op dinsdag 8 oktober starten we met ons tweede project van Jeelo.

Zorgen voor jezelf en anderen gaat vooral over gezonde voeding en gezond leven.

Daarom openen we dit project met een gezonde lunch. Alle kinderen van groep 1

t/m 8 blijven tussen de middag op school. Samen met een aantal ouders

verzorgen we een gezonde lunch. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen.

Op 11 november starten we met schoolfruit. Op een aantal dagen in de week 

delen we fruit en groente uit in de groepen. Op de andere dagen nemen de 

kinderen zelf gezond eten mee. U krijgt hier later meer informatie over.

Kijk eens samen met uw kind in mijnJeelo.nl

Jeelo

Zorgen voor jezelf
en anderen



GymXtra

Inschrijving GymXtra geopend

Omdat de motorische en sociale ontwikkeling niet bij ieder kind gelijk verloopt, is

het lesprogramma GymXtra ontwikkeld. Met GymXtra wordt er spelenderwijs

gewerkt aan onder andere motorische en sociale vaardigheden, een gezonde(re)

leefstijl en zelfvertrouwen. Vanaf nu is het weer mogelijk uw kind in te schrijven.

GymXtra is bedoeld voor kinderen van van gr. 3 t/m 8 van de basisscholen.

n de lessen en gesprekken vooraf zitten de motorische en sociale vaardigheden,

leefstijl en zelfvertrouwen verwerkt

In de lessen en gesprekken vooraf zitten de motorische en sociale vaardigheden,

leefstijl en zelfvertrouwen verwerkt.

Aanmelden kan via de website www.dalfsenbeweegt.nl via het kopje GymXtra.

Ook kunt u een e-mail sturen naar w.vanlenthe@dalfsen.nl.
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Gemeente Dalfsen



Roefelen

Ook dit jaar gaan we weer roefelen met groep 7 en 8. Wat is een 

Roefeldag? Het doel van deze dag is om de kinderen een kijkje te laten 

nemen in de keuken van vele bedrijven of instellingen die daar 

belangeloos aan meewerken, en daar uitleg te krijgen, of actief iets te 

doen. Bijvoorbeeld: op stap met de boswachter, de brandweer maar ook 

Carinova of de huisarts. 

De Roefeldag zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 2 oktober.

De Roefeldag duurt van 13.00 uur tot ± 16.30 uur.

Nadat het Roefelcomité presentaties op de basisscholen heeft gegeven in

week 37, kunnen de kinderen van groep 7 en 8 zich tot 18 september

aanmelden via de website www.roefeldagdalfsen.nl. De flyers over de

Roefeldag worden uitgedeeld door de juf/meester.

Natuurlijk moeten de kinderen die meedoen worden begeleid: ouders,

verzorgers en oppassers worden daarom van harte uitgenodigd om zich

op te geven als begeleider, dit kan ook via de site.

Wil je eens zien hoe het de afgelopen jaren is geweest?

Kijk op de Foto’s pagina van de site of op de facebookpagina

www.facebook.nl/roefeldagdalfsen om te zien hoe leuk het allemaal was.

Tot ziens op de Roefeldag.

Gemeente Dalfsen


