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Welkom
Deze maand mogen wij Isabel van harte welkom heten op het Avontuur.

Wij wensen Isabel en haar ouders veel plezier op onze school!

Stoepkrijttekening gemaakt door groep 7/8

Opening Jeelo “Omgaan met

Dinsdag 6 oktober
geld”
Donderdag 8 oktober

Schoolfoto’s

Bij mooi weer gaan we buiten foto’s maken

Vrijdag 9 oktober

Open Dag

Onder voorbehoud

Maandag 12 oktober

Herfstvakantie

De herfstvakantie is van maandag 12 oktober tot en met 16 oktober

Maandag 19 oktober

Studiedag

De kinderen zijn de hele dag vrij

Dinsdag 20 oktober
Vrijdag 23 oktober

Luizencontrole
Oudercafé

Een prachtige bloemenzandtaart gemaakt door een aantal kinderen
uit verschillende groepen.
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Schoolfotograaf
Op donderdag 8 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school.

Zij zal er deze dag zijn voor het maken van alle foto's. Het is niet mogelijk om
nog op een andere dag een foto te maken.

De fotograaf maakt individuele foto's van de kinderen, foto's met broertjes en
zusjes bij elkaar en elke klas komt op de foto.
De broertjes en zusjes die (nog) niet op het Avontuur zitten kunnen ook op de
foto met hun oudere broer en/of zus. Dit zal geheel volgens de
coronamaatregelen die op dat moment gelden, worden uitgevoerd.

Nog goed om te weten is dat bij mooi weer de klassenfoto's buiten worden
gemaakt. De achtergrond voor de individuele foto's en de broertjes/zusjesfoto
is olijfgroen.

Voor

vragen

of

opmerkingen

(m.feenstra@ooz.nl).

mail

gerust

naar

Marlies

Feenstra

Personeel
Voorstellen Loes

Ik ben Loes, 37 jaar en ik woon in Zwolle. Ik studeer aan de Pabo op de
Hogeschool KPZ. Dit schooljaar -alweer mijn laatste studiejaar- loop ik stage
in groep 3/4. Ik heb voor deze stage heel bewust gekozen voor Het Avontuur,
vanwege de gemoedelijke sfeer, maar ook de combinatieklassen en natuurlijk
Jeelo spreken mij erg aan! Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn met
mijn man en 3 dochters (7, 5 en 3) samen sporten, de natuur in of knutselen
vind ik het allerfijnst!

Graag tot ziens op het schoolplein.

Personeel
Voorstellen Anne

Mijn naam is Anne de Ruiter, ik ben 17 jaar en ik woon in Dalfsen. Ik zit op
Landstede in Zwolle en doe de opleiding pedagogisch medewerker /
onderwijsassistent. Ik ga dit jaar elke dinsdag en uiteindelijk ook de maandag
stage

lopen

op

Het

Avontuur

in

groep

1/2.

Mijn

hobby’s

zijn

schilderen/tekenen, ik hou er van om met vrienden en vriendinnen leuke
dingen te doen. Ik doe aan majorette en dat doe ik al zo’n 10 jaar. Ik verwacht
een leuk jaar in groep 1/2 . Ik heb al eerder op 2 bassischolen stage gelopen
in groep 1/2 en dat vond ik heel leuk. Ik heb dus al een beetje ervaring en
weet wat ik ongeveer kan verwachten. En ik hoop natuurlijk dat ik dit jaar nog
meer leer!

Personeel
Voorstellen Mariska
Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Mariska Kregel, 20 jaar oud en eerstejaars student op de pabo
(KPZ). Voor deze studie ben ik vanuit het noorden van ons land, naar Zwolle
verhuist, waar ik het heel erg naar mijn zin heb!

Voordat ik ben begonnen op de pabo, heb ik een onderwijsassistent muziek
opleiding in Drachten afgerond. Met dit diploma ben ik bekwaam om
muzieklessen te geven op de basisschool.
Mijn hobby’s zijn: gitaar / piano spelen, zingen, optreden in cafés /
evenementen, eigen liedjes schrijven en sporten.

Ik ben de komende periode tot januari op maandag te vinden in groep 1/2 bij juf
Maaike.

Muzikale groetjes van mij!

Jeelo
JEELO Afsluiting door groep 1/2
"Leren voor later"
Op maandag 28 september was de afsluiting van ons eerste JEELO project
"Leren voor later".

De kinderen van groep 1/2 hebben een te gekke voorstelling gegeven over
verschillende beroepen. Wat wil je later worden, wat wil je later zijn.
De musical werd natuurlijk ondersteunt met verschillende spetterende
liedjes!
Jelske, de moeder van Emaé, heeft Maaike en Marije fantastisch geassisteerd
tijdens het proces en de uitvoering. De vader van Aniek zorgde voor de
professionele opnames. Bedankt dat we op jullie konden rekenen.
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Kinderen In Echtscheiding Situaties
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het
overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer
verschillend zijn.

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan
met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding. Onderzoek, door de
universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken
van de scheiding en het contact met de ouders verbetert.
In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde
begeleiders komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.

De KIES spel- en praatgroep is er voor kinderen van de basisschool uit de
groepen 1 t/m 8.

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden voor de KIES spel- en
praatgroep? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze
KIES- Coaches: Joyce Blokland j.blokland@saamwelzijn.nl of Michael de
Vries m.devries@saamwelzijn.nl.
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Scholierentoernooi tafeltennis

Wie is de beste tafeltennisser van de gemeente Dalfsen?
Doe mee met het Scholierentoernooi Tafeltennis.

Voor wie?
Voor basisschoolscholieren van 7 tot en met 12 jaar uit Dalfsen,
Nieuwleusen, Oudleusen, Hoonhorst en Lemelerveld. De beste school wint
de verenigingsbeker! Deze staat nu bij CBS De Spiegel.

Wanneer?
Dinsdag 13 oktober 2020 (in de herfstvakantie).
Om 10.00 uur starten de eerste wedstrijden. Hoe lang het duurt zal afhankelijk
zijn van het aantal deelnemers.

Opgeven
Mail je naam, leeftijd en school naar scholierentoernooi.dtv@gmail.com voor
9 oktober. Je ontvangt de indeling op maandag 12 oktober per mail.

Geef je snel op voor veel tafeltennisplezier!
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Rabo Clubsupport
De Ouderraad het Avontuur doet dit jaar mee met Rabo ClubSupport!

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport.
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Jumbo Kamphuis Appeltaartactie
Het Avontuur doet mee aan de Jumbo Kamphuis ‘Met appeltaart steun je je
vereniging’ actie!

Bekijk hoe je ons kan steunen op jumbokamphuis.nl/taart.

In onze nieuwsbrief
is ruimte voor
jouw avontuur, idee, verhaal ,
mooie tekening of foto!
Stuur ze naar:
info-hetavontuur@ooz.nl
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