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Nieuwsbrief

Dag ouders van Het Avontuur

Na zes weken zijn de deuren van Het Avontuur weer open gezet. Met veel

plezier en zin kwamen de kinderen na de vakantie de school binnen.

Iedereen naar zijn of haar eigen klas.

Het team heeft veel zin om samen met elkaar nieuwe Avonturen te gaan

beleven!

Welkom

Voor sommige kinderen was het maandag 17 augustus de eerste dag op

Het Avontuur. Fijn dat jullie er zijn: Semhar, Kai, Jens, Aniek en Koosje.



Maandag 7 september    Studiedag

Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Maandag 7 september   Deze week omgekeerde 

oudergesprekken

Vrijdag 11 september    Oudercafé

Onder voorbehoud, informatie volgt

Woensdag 30 september    Kinderboekenweek

Het thema is dit jaar "En toen?"
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Parro

Heeft u de Parro-app al op uw smartphone staan?

De meeste informatie van Het Avontuur verspreiden wij via Parro. Dit is

informatie van de leerkracht van uw kind of algemene informatie voor de

hele school. Wij kunnen u aanmelden bij Parro. Persoonlijke informatie over

uw kind gaat via de e-mail.

Mis dus niets en installeer Parro op uw smartphone.

Parnassys

Is uw adres, telefoonnummer, emailadres of huisarts veranderd? Geef dit

dan door aan Marlies Feenstra via mail: m.feenstra@ooz.nl. Zij zorgt er dan

weer voor dat alle gegevens van u en uw kinderen up to date zijn.

U kunt zelf ook uw gegevens toevoegen en/of wijzigen in Parnassys. Dit kan

via de volgende link: ouders.parnassys.net.

mailto:m.feenstra@ooz.nl
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Vakdocent Gym

Op maandag en woensdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8

gymnastiek in De Trefkoele+.

Dit jaar zullen meester Mark en juf Kirsten van SportService de gymlessen

verzorgen.

Meester Mark is nieuw op het Avontuur. Juf Kirsten gaf vorig jaar ook al de

gymlessen.



Jeelo

Jeelo

"Lerenvoorlater“

Op donderdag 20 augustus was de opening van ons eerste JEELOproject

"Lerenvoorlater".

Wat kun je van vroeger en van nu leren dat belangrijk is voor jezelf voor

later? Welke talenten heb je al en hoe ontwikkel je die verder?



Jeelo

Tijdens de opening hebben we met de hele school het nieuwe schoollied

gezongen in onze prachtige buitenklas. Wat kent iedereen de tekst al

supergoed!



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


