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We zijn blij weer een aantal nieuwe

kinderen te mogen verwelkomen op onze

school. Welkom: Charlotte, Tyler, Louise,

Imre en Romy.
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Maandag 13-1-2020 Toetsweek

Woensdag 15-1-2020 Oud papier

Maandag 20-1-2020 Toetsweek

Dinsdag 28-1-2020 Afsluiting Jeelo "Maken van je
eigen product"

Stakingsdagen 30 en 31-01-2020

Maandag 3-2-2020 Informatieavond voor nieuwe
ouders
De avond begint om 20:00 uur.

Dinsdag 4-2-2020 Opening Jeelo “Inrichten van je
eigen omgeving"

Donderdag 6-2-2020 Studiedag
De kinderen zijn de hele dag vrij.



Van 2019 naar 2020
We kijken terug op een fantastisch 2019 op ons Avontuur. Een prettig jaar

waarin veel gebeurd is. Zomaar een paar van de vele mooie

gebeurtenissen: de opening van de konijnentuin; de bruiloft van juf Femke

en haar Jentse; het sfeervolle avontuurlijke eindfeest; vijf prachtige

projecten met de vele gasten en uitjes buiten de school; de aanleg van de

moestuin en het groene schoolplein. Als we terugkijken mogen we samen

(kinderen, ouders en team) trots zijn op Het Avontuur.

Het is alweer ruim een week geleden dat het nieuwe jaar begon. Inmiddels

zijn alle kinderen en ouders weer gewend aan het schoolritme en ligt de

vakantie ruim achter ons. We kijken weer vooruit, ook dit jaar gebeuren er

mooie dingen. Het team is volop bezig met de ontwikkeling

van MijnRapportfolio. In deze nieuwsbrief kunt er hier meer over lezen.

Ook zijn we heel benieuwd wat de volgende projecten ons gaan bieden en

natuurlijk hoe ons nieuwe groene schoolplein in het voorjaar gaat bloeien

en groeien. In groep 5/6 zal er binnenkort een nieuwe leerkracht verwacht

worden. De gesprekken met de kandidaten worden deze week

gehouden. Juf Femke gaat ons tijdelijk verlaten, omdat er iets moois groeit

in haar buik. Daarnaast is er het nare nieuws van juf Maaike. In deze

nieuwsbrief legt ze haar situatie uit. We staan haar bij, zijn er voor haar en

wensen juf Maaike het allerbeste. Het laatste jaar van het tweede

decennium van de 21ste eeuw is ingegaan. Het team van het Avontuur

wenst jullie allemaal een heel goed 2020 toe.
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Personeel
Vlak voor het nieuwe jaar heeft juf Maaike te horen gekregen dat er bij

haar borstkanker is geconstateerd. Dan ziet 2020 er in een split-second

heel anders uit. Het is gelukkig in een vroeg stadium aan het licht

gekomen. Zij zal borstsparend worden geopereerd en daarna volgt

bestraling. De precieze datum van opereren is nog niet bekend,

vermoedelijk in februari. Daarna zal juf Maaike een tijdje afwezig zijn.

We zullen jullie er uiteraard tijdig van op de hoogte brengen wie de

vervanging op zich zal nemen. In januari zal ze waar mogelijk aan het

werk zijn. We denken dat het voor de kinderen niet van belang is dat ze

precies van deze situatie op de hoogte zijn. Het roept waarschijnlijk meer

vragen en onzekerheden op dan antwoorden. Deze week is juf Maaike vol

goede moed aan de slag gegaan, maar halverwege heeft ze toch een pas

op de plaats moeten maken. We bekijken van week tot week hoe het gaat.

Voorlopig hebben we gelukkig voldoende invallers achter de hand. Mocht

dat anders worden dan laten we dat weten.
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Staking op 30 en 31 januari

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet

onderwijs op 30 en 31 januari twee dagen staken. Met deze staking

roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het

onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die

volgen.

We hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen

duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar

verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in

Nederland. De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk.

Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit

kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. Naar

aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met

extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is

onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in

het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.

Daarom gaan wij staken op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari, voor

onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs. Wij vragen

uw steun voor deze staking.

De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende

lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het

primair onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed

onderwijs!

Met vriendelijke groet,

Het team van Het Avontuur.
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MijnRapportFolio
Op 7 februari lanceren wij het nieuwe rapport!

Het team is druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe vorm voor het

rapport: MijnRapportfolio. Dit mooie programma geeft ons de mogelijkheid

om een klassiek rapport te combineren met een portfolio. Dit programma

werkt efficiënt voor de leerkrachten, is interactief (kinderen hebben eigen

invloed) en daarnaast is het compleet aan te passen aan de wensen van

onze school. Wij als team zijn erg enthousiast!

Op 7 februari ontvangt u de inloggegevens en vanaf dat moment kunt u

het rapportfolio van uw kind volgen. U ontvangt dus geen ouderwets

rapport zoals u van ons bent gewend. Daarnaast kan het zijn dat wij nog

niet alle ‘onderdelen’ (uiteraard wel zo volledig mogelijk) van het

rapportfolio gevuld hebben. Dit zal in de loop van het jaar meer vorm

krijgen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Nu al benieuwd naar MijnRapportfolio? Bekijk dan het onderstaande

filmpje van een school die laat zien hoe zij met het programma werken. De

mogelijkheden van MijnRapportfolio zijn oneindig.

https://youtu.be/OCpax0tlCno
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Halen en brengen
Overlast in de straat

‘s Ochtends en 's middags, wanneer de kinderen gebracht en gehaald

worden, is het vaak een drukte van belang rond het schoolgebouw. Met

name van de auto's hebben omwonenden last als het gaat om keren en

parkeren naast school.

Wij willen u verzoeken om rekening te houden met de buren en proberen

zo min mogelijk gebruik te maken van de privéterreinen van hen.

Een tip: wanneer u uw kind met de auto afzet of ophaalt van school rij dan

een rondje om de wijk heen. Dit zorgt ervoor dat u niet hoeft te draaien in

een daarvoor te krappe straat en op die manier gebruik maakt van op- en

afritten van omwonenden.

Zoals het gezegde luidt: “beter een goede buur...”
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Intraverte
Begeleiding Intraverte

Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleiden wij kinderen waarbij de

ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Vanaf donderdag 12 december is

het mogelijk deze begeleiding op Het Avontuur te volgen.

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich

niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een

scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten

hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind

vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Wij

helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind;

dus via spel en beweging.

Oefentherapeut en slaapoefentherapeut Lisette Rietmann is vanaf 12

december elke donderdagochtend te vinden in de oefenzaal van Het

Avontuur. Mocht je twijfelen of jouw zoon of dochter ondersteuning zou

kunnen gebruiken, dan kun je altijd overleggen met Lisette of de

leerkracht/intern begeleider.

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de

basiszorg-verzekering. Kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of

bel naar 0578-688127.
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Schoolfotograaf
Schoolfoto's

De schoolfotograaf komt op donderdag 16 april op school voor het maken

van schoolfoto's van alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.

Meer informatie volgt tegen die tijd.
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Dalfsen Beweegt

Beste ouder(s) /verzorger(s),

Afgelopen jaar hebben zo’n 1100 kinderen deelgenomen aan één of

meerdere sportactiviteiten. Dit wordt het tweede jaar dat alle activiteiten

volledig gratis aangeboden worden. Naast de gratis deelname worden er

prijzen verloot zoals o.a. een jaar lang gratis lidmaatschap en

zwemabonnementen bij deelname aan minimaal 6 activiteiten over 2020.

Het sportaanbod is in samenwerking met nagenoeg alle

sportverenigingen, sportaanbieders en scholen in de gemeente Dalfsen

opgezet. Niets staat (voldoende) bewegen nog in de weg voor uw

kind(eren). Aanmelden kan vanaf woensdag 15 januari 12.00 uur via

www.dalfsenbeweegt.nl of via de ‘sportpas en cultuurpas app’, te

downloaden in de Appstore / Playstore. U kunt u tot een week

voorafgaand aan de clinic, cursus of toernooi aanmelden (vol = vol!).

Graag zien we uw kind(eren) na schooltijd bij één of meerdere

sportactiviteiten. Want zoals u weet is sport & bewegen gezond, goed voor

de motorische ontwikkeling en samen met anderen ook heel gezellig!

Tot Sports4Kids,

Marco Hollak & William van Lenthe Buurtsportcoaches gemeente Dalfsen.
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De Stoomfabriek presenteert

Graag kondigen wij een hele leuke kindervoorstelling bij u aan: de Gruffalo

(3+).

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn

rug tot op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo!

Een kleine muis loopt door het donkere bos en wordt beslopen door drie

dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn

fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Overwint de kleine muis zijn

angsten voor die grote griezel? De Gruffalo is een spannende fysieke

slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder.

Meneer Monster maakt verrassend jeugdtheater vol fysiek geweld, humor

en muzikaliteit. Een tikkeltje bizar en bovenal leuk voor jong en oud.

Meneer Monster vindt het belangrijk om te laten zien wat theater is en hoe

leuk het is om te spelen. Meneer Monster is cultureel ondernemend, stoer,

ongepolijst en creatief.

De voorstelling is te zien op zaterdag 25 januari 2020 om 14.00 of 16.00u

in Theater de Stoomfabriek. Kaarten zijn te bestellen

via www.theaterdestoomfabriek.nl of bij de Primera te Dalfsen.
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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


