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Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van het 
bezoek  van de leerlingenraad aan de 
Burgemeester.

De leerlingenraad. Van links naar rechts: Joris, Loïc, Viggo, Zoë.



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

Vrijdag 7-2-2020 MijnRapportfolio online

Maandag 10-2-2020 Oudergesprekken

Woensdag 12-2-2020 Open Dag

Vrijdag 14-2-2020 Studiedag
De kinderen zijn de hele dag vrij.

Maandag 17-2-2020 tot en met vrijdag 21-2-

2020 Voorjaarsvakantie
Wij zien uw kind(eren) graag weer op maandag 24-2.

Dinsdag 25-2-2020 Luizencontrole en 

foekepotterij 's middags.

De kinderen mogen verkleed naar school in de middag.

Woensdag 26-2-2020 Oud papier



Beste ouders/verzorgers,

Sinds 3 februari ben ik drie dagen in de week leerkracht van groep 1/2. Ik stel me

daarom graag aan u voor.

Mijn naam is Anke Boersma, ik ben 30 jaar en ik woon in Zwolle. De komende tijd

ben ik op maandag, dinsdag en woensdag te vinden in groep 1/2. Vorige week

heb ik al een aantal dagen mogen wennen. Fijn dat ik al zoveel ouders heb

mogen ontmoeten, ik voel me hier erg welkom!

In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij vrienden, familie, in de sportschool of maak

ik buiten een wandeling. Ik hou ook erg van lekker eten met een goed glas wijn.

Kom gerust eens in de klas kijken, u bent van harte welkom!

Hartelijke groet,

Anke Boersma

Personeel

Even voorstellen



Beste ouders en kinderen van Het Avontuur,

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen.

Mijn naam is Vincent de Jong en ik ben 29 jaar oud. Sinds een half jaar woon ik

samen met mijn vriendin Eline en mijn dochter Veerle (1) in Dalfsen. Hiervoor

hebben wij 5 jaar op Curaçao gewoond. Na al die jaren te hebben genoten van

dit prachtige tropische eiland, was het tijd voor een nieuwe stap. We wilden

graag terug naar Nederland! En waar kun je dan het beste beginnen met het

opbouwen van een ‘nieuw’ leven? Juist, in het pittoreske en o zo groene Dalfsen!

Ik vind het dan ook een feestje om wandelingen te maken door de prachtige

bossen, parken of langs de Vecht. Daarnaast vind ik het heerlijk om te sporten, te

lezen of om een spannende serie te kijken onder het genot van een wijntje. Na

de voorjaarsvakantie zal ik voor vier dagen per week groep 5/6 overnemen van

juf Femke. Dit doe ik tot het einde van dit schooljaar. Ik heb al even kennis

mogen maken met de klas en ik weet zeker dat het een erg leuke tijd zal gaan

worden. Mocht u het leuk vinden om eens een praatje te komen maken, loop

dan vooral de klas binnen!

Tot snel, Vincent

Personeel

Even voorstellen



Op vrijdag 24 januari was de leerlingenraad van Het Avontuur uitgenodigd door

Erica van Lente op het gemeentehuis. Hieronder schrijft Erica een verslag van het

bezoek.

Wat ontzettend leuk dat wij begin 2020 op het gemeentehuis bezoek kregen van

de leerlingenraad van Het Avontuur. Het is heel mooi om te horen dat alle

leerlingen, ongeacht welke leeftijd, al zoveel ideeën hebben voor de toekomst in

en voor Dalfsen. En wat geweldig dat ze er zoveel werk in hebben gestoken om

erover na te denken: we kregen een soort mindmap met heel veel

bespreekpunten en ideeën. De eerste vraag die we met elkaar bespraken, is wat

er in de toekomst verbeterd kan worden en wat hun wensen zijn voor Dalfsen. Zo

wordt door de leerlingen uit groep 5 en 6 aangegeven dat ze graag willen dat er

meer met de fiets en minder met de auto wordt gereisd. Meer groen en plaatsen

om te spelen zouden erg gewaardeerd worden. De kinderen van groep 7 en 8

geven ook aan dat meer leven in het dorp van belang is: meer planten en dieren.

Zuinig omgaan met energie en goed zorgen voor het milieu staan centraal in de

inbreng. De ideeën daarover variëren van zelf troep opruimen die op de grond is

gegooid, tot de wens om meer vuilnisbakken op straat te hebben. Ook zou het

wel heel fijn zijn als inwoners van Dalfsen vaker biologisch en vegetarisch eten.

Zorgen zijn er ook over de zeespiegelstijging: zijn onze dijken wel hoog genoeg?

En wat de kinderen nu precies al zo mooi vinden aan Dalfsen? Dat is dat het zo’n

fijn en rustig dorp is. Dat valt bijvoorbeeld zeker op als je hiervoor in Zwolle hebt

gewoond. Aandacht is wel nodig om het voor de fietsers veiliger te maken.

Degenen die dagelijks de rotonde op de Kampmansweg moeten nemen, zouden

graag een fietstunnel hebben op die plek. Of anders: in elk geval dat het daar

veiliger wordt.
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Toekomst van Dalfsen



De leerlingenraad

Vanuit groep 5 en 6 is nog het idee geopperd om samen geld in te

zamelen voor het goede doel. We hebben daarna nog wat doorgepraat over

de Samenloop voor Hoop, die in september 2020 wordt georganiseerd in Dalfsen.

Bij deze actie wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.

Een mooi doel om samen voor te gaan?

Dank voor alle ideeën! Wij gaan er in ieder geval alles aan doen het dorp ook in

de toekomst zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen! En tot slot: het

lijkt erop dat we vanuit de leerlingenraad de nodige interesse tegemoet kunnen

zien voor de rol van kinderburgemeester, die we eind 2020 gaan installeren! De

leerlingen van de leerlingenraad probeerden de ambtsketen alvast uit.

Hartelijke groet, Erica van Lente Burgemeester gemeente Dalfsen
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Mijn Rapportfolio

Lancering

Op 7 februari lanceren wij het nieuwe rapport. Het team is druk bezig

geweest met de ontwikkeling van een nieuwe vorm voor het rapport:

MijnRapportfolio. U ontvangt vrijdag 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.
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Open Dag Het Avontuur

Zoekt u een basisschool voor uw zoon of dochter? Kom dan langs op onze open

dagen. Op 12 februari en 3 april tussen 9.00 en 11.30 uur staan wij voor u klaar.

Wees welkom!
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Afsluiting Jeelo

‘Maken van je eigen product’

Het project ´Maken van je eigen product´ is alweer bijna afgelopen. Deze week

richten de groepen op het podium in de ontmoetingsruimte een tentoonstelling

in van wat ze gemaakt hebben. U kunt met uw kind een kijkje nemen bij de

tentoonstelling. De kinderen kunnen dan vertellen wat ze gedaan hebben. Ze

gaan zelf ook met hun eigen groep naar de tentoonstelling om te bekijken wat

iedereen gemaakt heeft.

Veel plezier!

Jeelo



Opening Jeelo

‘Inrichten van je eigen omgeving’

Op donderdag 13 februari houden we om 13.15 uur de opening van het volgende

project "Inrichten van je eigen omgeving".

We gaan in groepjes in de omgeving van de school de wijk in om zwerfafval op te

ruimen. Alle kinderen doen mee. Voordat we dit gaan doen, komt iemand van de

gemeente Dalfsen vertellen over zwerfafval in de wijk en waarom wij dat gaan

opruimen.

Wij verwachten dat de inleiding ongeveer een kwartier zal duren en het

opruimen van zwerfafval ongeveer drie kwartier. Het is belangrijk dat de

groepjes veilig de wijk in kunnen gaan. Daarom willen we graag ouders, grote

broers of zussen, opa’s en oma’s etc. met de groepjes mee laten lopen.

Wil je meelopen met een groepje? Dan mag je je hiervoor aanmelden bij Ezra:

e.yedema@ooz.nl.

Wij hopen op veel enthousiaste groepsleiders!

Jeelo



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


