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Welkom

Wij mogen weer een aantal kinderen

welkom heten op Het Avontuur. Fijn dat je

er bent: Loïs.

Nieuwsbrief



Woensdag 20-11-2019 Oud papier

Vrijdag 22-11-2019 Voorstelling groep 1/2

Zorg voor jezelf en de ander. Ouders en opa's en oma's zijn van harte 

welkom om 11:15 uur

Donderdag 21-11-2019 Algemene ouderavond

De algemene ouderavond begint om 19:30 uur

Week van 25-11-2019 Afsluiting project Zorg voor 

jezelf en anderen

Koken en eten bij de Trefkoele+. In deze nieuwsbrief leest u hier meer 

over

Dinsdag 3-12-2019 Opening project Maken van je 

eigen product

Informatie volgt nog

Donderdag 5-12-2019 Sinterklaasfeest op school

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Woensdag 11-12-2019 Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Woensdag 11-12-2019 Schoolschaatsen

In deze nieuwsbrief leest u hier meer over



Vrijdag 13-12-2019 Oudercafé

Woensdag 18-12-2019 Oud papier

Donderdag 19-12-2019 Kerstviering
Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij. De Kerstviering start om 17:00 uur

Vrijdag 20-12-2019 Start kerstvakantie
Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij



Voorstellen Esther

Hallo ouders en leerlingen,

Graag stel ik mij nog even aan u voor.

Sinds 1 oktober ben ik op Het Avontuur begonnen met mijn stage voor

onderwijsassistent in groep 7/8.

Ik ben Esther Knobben, 40 jaar en getrouwd met Marcel Knobben. Ik woon

in Dalfsen.

Wij hebben 3 kinderen: Maureen (15), Steyn (12) en Ruben (6).

2 van onze kinderen hebben ASS (Autisme Stoornis Spectrum).

Ik heb verschillende cursussen gevolgd over autisme omdat ik onze

kinderen beter wilde leren begrijpen. Hierdoor kwam ik erachter dat ik

graag kinderen help.

Daarom ben ik met de opleiding onderwijsassistent begonnen.

Ik wil de kinderen op school helpen om te groeien. Samen op zoek gaan

om hun eigen talent te laten ontdekken.

Juist de kleine, persoonlijke school geeft hiervoor de ruimte.

Ik ben het hele jaar op dinsdag en donderdag op school te vinden.

Samen gaan we Het Avontuur aan.

Groet,

Esther.

Personeel

Even voorstellen



Voorstellen Marlies

Beste ouders en kinderen,

Graag stel ik mij in deze nieuwsbrief nog even aan jullie voor.

Mijn naam is Marlies Feenstra en ik vervang juf Marion van de

administratie tijdens haar afwezigheid. Ik ben 38 jaar oud en woon in

Zwolle met mijn partner Rik en onze drie kinderen. Voorheen heb ik

jarenlang als logopedist gewerkt in een revalidatiecentrum op de

volwassenafdeling. Sinds vorig jaar werk ik deels als inval

onderwijsassistent en sinds afgelopen herfstvakantie als administratief

medewerker op Het Avontuur.

In mijn vrije tijd onderneem ik graag allerlei activiteiten met de kinderen en

ga ik soms een rondje hardlopen. Verder speel ik al jaren klarinet bij het

Thomas Orkest in Zwolle.

Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Alle drie de

dagen ben ik er van 09:00 - 13:00 uur. Kom gerust langs als er vragen zijn!

Hartelijke groet,

Marlies.

Personeel



Juf Femke

Gelukkig duurt het nog een tijdje, maar eind februari gaat juf Femke toch

echt met zwangerschapsverlof. Zo langzamerhand wordt het tijd na te

gaan denken over de vervanging voor haar.

We hebben hier binnen ons team over gesproken. Daarbij zijn we tot de

conclusie gekomen dat het goed is om extern een vacature uit te zetten.

Deze zal in november op onze website staan. Het gaat om een aanstelling

van vier dagen.

We hopen dat er veel kandidaten zullen reageren en dat we een goede

invaller kunnen vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, omdat er te

weinig of geen kandidaten zijn (u kent de landelijke situatie) dan gaan we

over op plan B. Plan B betekent dat we intern met leerkrachten in gesprek

gaan om de groep te gaan begeleiden.

We gaan er nu van uit dat we een geschikte kandidaat vinden. Uiteraard

houden we u daarvan op de hoogte.

Personeel



Groene schoolplein

Groene plein gaat van start

Op 25 november gaat onze hovenier die ook het definitieve ontwerp heeft

gemaakt, met het groene plein starten.

Hij gaat er vanuit eind december de werkzaamheden af te kunnen ronden.

Op zaterdag 23 november om 09:00 uur gaan we samen met ouders de

tegels eruit halen. Als u wilt helpen heel graag. Wilt u dat van tevoren

aangeven bij Marije: m.ruijter@ooz.nl

Groene plein

mailto:mruijter@ooz.nl


Afsluiting week 48 (25-29 november)

Op dit moment werken de kinderen aan het project: "zorgen voor jezelf en

anderen". In de week van 25 november is de afsluiting.

De kinderen zijn uitgenodigd in de Trefkoele+ om daar te gaan koken en te

gaan eten.

Groep 1 t/m 8 gaan samen naar de Trefkoele+. Zo kunnen de grotere

kinderen de kleine kinderen helpen en leren ze elkaar beter kennen.

Onder begeleiding van medewerkers van de Trefkoele+ , stagiaires en

medewerkers van Het Avontuur bereiden de kinderen een eigen maaltijd

voor. Daarna wordt er samen gegeten.

Er gaat iedere dag een groep van 15 kinderen naar de Trefkoele+. Aan het

eind van de week zijn alle kinderen er geweest.

Dat wordt smullen en heel gezellig!

Jeelo

Zorgen voor jezelf 
en anderen



Grote Dalfser Afvalrace

In dit filmpje ziet u een oproep van de burgermeester en kinderen van de

Cazemierschool in Oudleusen om mee te doen aan de grote afvalrace. Zij

hebben vorig jaar de provinciale E-Battle gewonnen.

Wat is de Grote Dalfser Afvalrace?

Dalfsen heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Dat betekent dat er

geen restafval mag overblijven. Al het “afval” moet worden hergebruikt. Op

dit moment is Dalfsen al heel ver met de afvalscheiding, maar ook op dit

punt is er nog veel te winnen. Bovendien wordt veel van het ingezamelde

afval nog verbrand. En dat moet anders wil Dalfsen haar ambitieuze

doelstelling halen.

De Duurzame Dorpen Dalfsen, een samenwerking van zes lokale

initiatieven uit de verschillende kernen van onze gemeente, willen helpen

bij het halen van deze circulaire doelstelling. - In Dalfsen is dit Groen

Gebogen. - Daarom organiseren wij in de periode januari-mei 2020 de

Grote Dalfser Afvalrace: een competitie tussen zoveel

mogelijk basisscholen in de gemeente Dalfsen.

Welke ouder(s) en kinderen van Het Avontuur vinden het leuk om dit op

te pakken? Wij horen het graag! U kunt een mailtje sturen naar:

info-hetavontuur@ooz.nl

Nieuwsbrief

Gemeente Dalfsen

https://youtu.be/dwOLnMcfdPk
mailto:info-hetavontuur@ooz.nl


Goede actie

Voor de herfstvakantie heeft jeugdpolitieagente Milou veel fietsen goed

kunnen keuren van de kinderen van groep 3 t/m 8.

Na de herfstvakantie is een herkeuring geweest en dat bracht nog eens 10

extra goedgekeurde fietsen op. Een geslaagde actie!

Nieuwsbrief

Geslaagde fietskeuring



Weerbaarheidstraining

Vanuit Saam Welzijn worden er voor groep 5 t/m 8

weerbaarheidstrainingen aangeboden.

Een weerbaarheidstraining is speciaal voor kinderen die weinig weerbaar

zijn. Deze kinderen vinden het lastig om voor zichzelf op te komen, ze

hebben moeite met hun grenzen aan te geven of doen dit op een

onhandige manier. Daarnaast kan hulp vragen voor deze kinderen erg

moeilijk zijn.

Door het volgen van een weerbaarheidstraining leert het kind in een klein,

veilig groepje met leeftijdsgenoten hoe hij/zij kan reageren op het gedrag

van een ander. Het kind leert voor zichzelf op te komen met respect voor

een ander.

De weerbaarheidstraining bestaat uit 8 lessen van 1 uur die plaatsvinden

op donderdag 27 februari t/m donderdag 16 april. Tijdstip van de lessen is

van 15.30 tot 16.30 uur.

Voorafgaand zal er een intakegesprek plaatsvinden en er is een

persoonlijk terugkoppelingsgesprek bij afronding van de training.

Aanmelden kan via info@saamwelzijn.nl voor 1 januari 2020. Voor meer

informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0529-482121.

Nieuwsbrief

Saam Welzijn

mailto:info@saamwelzijn.nl


Balletlessen

Carla Nijland komt op donderdag 12-12-2019 in de middag balletlessen

verzorgen voor groep 5 t/m 8.

Vanaf 13:15 uur is groep 5/6 aan de beurt en om 14:15 uur de kinderen

van groep 7/8. Alleen kinderen die zich hebben opgegeven doen mee.

Nieuwsbrief

Ballet



Fruitdagen

Woensdag 13-11-2019 zijn we van start gegaan met het schoolfruit.

De kinderen hoeven op woensdag, donderdag en vrijdag alleen drinken

mee naar school te nemen. Fruit krijgen ze van school op deze dagen.

We kunnen nog hulp gebruiken bij het verdelen van het fruit dus loop

gerust even de koffiekamer binnen op één van de fruitdagen. Alvast heel

erg bedankt!

Nieuwsbrief

Schoolfruit



IJsclub Stokvisdennen organiseert schoolschaatsen

De IJsclub Stokvisdennen organiseert ook dit jaar weer een middag

schoolschaatsen in de half overdekte kunstijsbaan De Scheg in de wijk

Colmschate te Deventer. Deze schaatsmiddag zal dit jaar georganiseerd

worden op woensdag 11 december a.s. Deelname aan deze

schaatsmiddag is mogelijk voor alle leerlingen vanaf groep 5 van de

basisscholen in Dalfsen en omgeving.

De kinderen zullen om 13.00 uur met de bus worden opgehaald op school.

Vanaf 14.00 uur kan er geschaatst worden. Er wordt naar gestreefd de

deelnemende kinderen omstreeks 17.00 uur weer op het vertrekpunt af te

leveren. De kosten voor deelneming aan dit evenement bedragen € 5 voor

leden van onze ijsclub en € 7,50 voor niet-leden.

Nieuwsbrief

Schoolschaatsen



Vervolg schoolschaatsen

Via de leerkrachten ontvangen de kinderen een opgaveformulier waarop

ze zich kunnen aanmelden voor het schoolschaatsen. Eveneens kunnen

de ouders die willen begeleiden zich opgeven via hetzelfde formulier.

Per bus kunnen er 2 begeleiders gratis mee. Van deze begeleiders wordt

verwacht dat zij de kinderen zowel in de bus als op de ijsbaan begeleiden.

Daarnaast is het wel mogelijk om meerdere volwassenen op te geven, die

zelf ook willen schaatsen, deze dienen echter wel de kosten voor

deelname te voldoen.

Nieuwsbrief

Schoolschaatsen



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


