
5-3-2020

Nieuwsbrief

Opening Jeelo

‘Inrichten van je eigen omgeving’

Op donderdag 13 februari zijn we met de hele school de wijk ingegaan

om zwerfafval op te ruimen. Alle kinderen deden mee. Van tevoren kwam

Thijs Mosterman van gemeente Dalfsen iets vertellen over zwerfafval in de wijk

en waarom het belangrijk is om dat op te ruimen. Zo leerden de kinderen

dat plastic, dat op straat ligt, uiteindelijk in de oceaan terecht komt.

Het was een leerzame en leuke middag.



Vrijdag 6 maart 2020 Oudercafé
Ouders zijn welkom vanaf 08:30 uur

Woensdag 18 maart 2020 Oud papier

Donderdag 26 maart Informatieavond
Voor ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar in samenwerking met Doomijn
en de bibliotheek. Tijdens deze avond vertellen de pedagogische 

medewerkers van Doomijn over een dag in de peutergroep. De 

jeugdconsulent van de bibliotheek Dalfsen verzorgt een workshop over 

voorlezen. De avond start om 20.00 uur.

Vrijdag 3 april 2020 Grote Peuterdag
Speciale ochtend voor peuters en hun ouders tussen 09:00 – 11:30 uur.

Donderdag 9 april 2020 Paasviering
Alle kinderen zijn om 13:00 uur vrij.

Vrijdag 10 april 2020 Vrij
Alle kinderen zijn de hele dag vrij.

Donderdag 16 april 2020 Schoolfotograaf



Coronavirus

Afspraken op school

Beste ouders en verzorgers,

In het team hebben we gesproken over het caronavirus in relatie

met onze school.

Hieronder kunt u lezen wat we hebben afgesproken met elkaar.

Met de kinderen op school hebben we het over persoonlijke hygiëne,

hoest of nies in je elleboog en was regelmatig je handen met zeep.

Overal hangen papieren handdoekjes. (Dit bespreken we niet alleen in tijden van

een virus, maar bespreken we vaker met de kinderen.) Ook schudden we de

kinderen bij binnenkomst voorlopig geen hand. Dit voelt voor ons op dit moment

even beter. Daarnaast gaan we gewoon verder met waar we goed in zijn,

onderwijs.

We hebben contact met het college van bestuur van OOZ. Samen

met hen houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht

vanuit de overheidsinstanties nieuwe richtlijnen komen dan zullen we die

opvolgen en met ouders communiceren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. dit bericht dan kunt u die

aan Roeland stellen.
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Kindervoorstelling
‘Agent en boef’ 3+

Een stoute, slimme voorstelling voor iedereen dievan spelletjes houdt.

Maar… wie wint er nou eigenlijk?

“Boef”, zegt Agent, “ik blijf voor altijd bij jou.” “Maar ik niet bij jou!”, zegt Boef.

Agent kijkt verschrikt. “Gefopt!”, zegt Boef.

Boef woont in de gevangenis bij Agent. Dat vindt Agent gezellig. Er is maar één

probleem: soms ontsnapt Boef. En dan haalt hij boevenstreken uit… Kan Agent

Boef ook dit keer weer vangen? En zullen ze vrienden blijven?

De prentenboeken met daarin de verhalen rondom het hilarische duo Agent en

Boef van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer zijn al lange tijd een groot succes en

werden zelfs bekroond met de Zilveren Griffel. Na de voorstelling kun je

Politiehond aaien of met Agent na kletsen. En wie durft er met Boef op de foto?!

Deze voorstelling is extra bijzonder want Agent en Boef wordt gesponsord door

de Jumbo en is daarom maar 6 euro.

Agent en Boef is te zien op zondag 15 maart om 13.30 of 15.00.

Kijk op www.theaterdestoomfabriek.nl voor meer informatie.
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http://www.theaterdestoomfabriek.nl/


Rookvrije schoolterreinen
'Zien roken, doet roken'

Vanaf 1 augustus moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn, van primair onderwijs

tot en met MBO’s en universiteiten. Zien roken doet roken en het schoolterrein

moet niet de plek zijn waar kinderen leren roken. In 2040 willen we een rookvrije

generatie. Samen met het Trimbos-instituut, de Gezonde School en de Alliantie

Nederland Rookvrij werken we hier naar toe. Gelukkig wordt er weinig op ons

schoolplein gerookt, toch komt het een enkele keer wel eens voor. Dat is niet de

bedoeling.

Daarom bij deze: het schoolplein van Het Avontuur is rookvrij.
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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


