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Welkom
Deze maand mogen wij Ali van harte welkom heten op het Avontuur.
Al zijn de ouders van Ali al bekend op onze school, alsnog wensen wij Ali
en zijn ouders veel plezier op Het Avontuur!

Donderdag 10 december
“Omgaan met geld”

Vrijdag 4 december

Afsluiting Jeelo

Sinterklaasviering

Informatie volgt

Vrijdag 11 december

Oudercafé

U kunt zich via de mail aanmelden bij Roeland of Marije

Donderdag 17 december

Kerstviering

Alle kinderen zijn deze dag om 12:00 uur vrij

Kerstontbijt in galakleding + voorstelling. Info volgt.

Vrijdag 18 december

Start Kerstvakantie

Alle kinderen zijn deze dag om 12:00 uur vrij

Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari
Kerstvakantie
Alle kinderen worden op maandag 4 januari 2021 weer op school verwacht (tenzij
de datum anders wordt vanwege aangescherpte coronamaatregelen)

Maandag 4 januari

Start school

(tenzij de datum anders wordt vanwege aangescherpte coronamaatregelen)

Dinsdag 5 januari

Luizencontrole

Personeel
Juf Cobie
Zoals u misschien weet is juf Cobie gestopt met werken als juf voor
groep

3/4.

Zij

heeft

aangegeven

verder

te

willen

gaan

als

onderwijsassistente. Natuurlijk vinden wij het heel erg jammer dat ze
stopt als leerkracht voor de groep. Maar we respecteren haar keuze.
Inmiddels heeft ze afscheid genomen van de kinderen in groep 3/4.
Omdat

we

op

dit

moment

geen

ruimte

hebben

voor

een

onderwijsassistente op Het Avontuur zijn we opzoek gegaan naar een
andere plek binnen onze stichting. Gelukkig hebben we die gevonden
voor het komende half jaar en Cobie is daar erg blij mee. Wel hopen we
dat Cobie vanaf de zomervakantie nog een tijdje bij ons op school kan
komen werken, dat heeft wel onze voorkeur. Of dat gaat lukken zullen
we dan zien.

Voor nu wensen we Cobie heel veel plezier op de Tweemaster.
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Bedankt!
Wat ziet het er weer ontzettend gezellig uit in school! Door de hele school
liggen pakjes, staan grote chocoladeletters en de Pieten klimmen op kasten
en zitten tussen de pakjes in. Sinterklaas zit er helemaal relaxed bij op z’n
mooie grote stoel in de ontmoetingsruimte.

Versierouders: enorm bedankt voor het versieren van onze school.
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Schoolfruit
Zoals u heeft kunnen lezen doet onze school ook dit jaar weer mee aan het
gratis EU-schootfruitprogramma van 9 november tot en met 16 april.
De fruitdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Op die dagen
hoeven de kinderen geen tien uurtje mee te nemen naar school. Er is
voldoende voor ieder kind. Sommige kinderen hebben wellicht niet genoeg
aan één stuk fruit. Deze kinderen mogen een gezonde aanvulling
meenemen, die ze na het fruit mogen opeten. Dat geldt voor alle groepen.

Dit jaar hebben we geluk. In samenwerking met Joris Bezorgt en
Philadelphia hoeven wij dit jaar niet zelf het fruit te snijden en te verdelen.
Dit wordt voor ons gedaan. Hartstikke fijn!
Voor meer informatie kunt u naar de website: https://www.euschoolfruit.nl/.

Nieuwsbrief
Gezond

trakteren

in

de

klas

en

een

gezond

“tien-uurtje”
Voor kinderen is een verjaardag vaak pas compleet als er getrakteerd mag
worden. Een traktatie is een extraatje dat hoort bij verjaardagen en vieringen.

Een traktatie hoeft niet groot te zijn en hoeft ook niet al te veel calorieën te
bevatten.
Op internet zijn vele voorbeelden van traktaties voor alle leeftijden te vinden.
Ook zijn er websites, die aanvullende informatie geven over trakteren op
school.

Wij willen graag een gezonde school zijn. Het schoolfruit draagt hier voor een
groot deel aan bij. Ook u kunt hier aan bijdragen door uw kind(eren) tijdens het
“tien-uurtje” en wanneer uw kind overblijft, iets gezonds mee te geven naast het
brood. Dit vinden de kinderen vaak net zo lekker.

Personeel
Voorstellen Ingeborg
Mijn naam is Ingeborg Boer, ik ben 18 jaar en ik kom uit Ommen.
Ik ben een eerstejaars student op de Hogeschool KPZ en ik loop hier
stage op Het Avontuur te Dalfsen. Ik loop elke maandag mee in groep
7/8 en ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik geef vaak lessen aan de
kinderen, waaronder rekenen, taal, maar ook wat vrijere en leukere
lessen voor de kinderen, zoals muziek. Ik loop mee in groep 7/8 tot
ongeveer midden januari 2021. Daarna ga ik naar een andere klas, maar
ook op deze school.
Ik vind dit een gezellige school met leuke projecten en leuke docenten.
Het is niet een hele grote school, maar dat maakt het wel gezellig en
knus, iedereen kent iedereen. Ik sta hier met plezier voor de klas, ik heb
hier tot nu toe veel geleerd en ik hoop hier nog veel meer te leren!

Personeel
Voorstellen Jurre

Hoi, ik ben Jurre van der Vegt.
Dit jaar mag ik stage lopen in groep 5/6. Ik ben om de week op
donderdag en elke week op vrijdag aanwezig. Ik loop stage voor mijn
studie Universitaire Pabo. Dat is een gecombineerde opleiding van de
Pabo op het Windesheim in Zwolle en Pedagogische Wetenschappen op
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor deze studie ben ik twee dagen
in Amsterdam aan het studeren, één dag thuis aan het werk en meestal
twee dagen op Het Avontuur stage aan het lopen. Tijdens de
stagedagen hoop ik vooral heel veel te leren en een hele leuke tijd te
hebben met iedereen.

Sommigen zullen mij al wel kennen, maar voor de anderen zal ik mij nog
even voorstellen. Ik ben dus Jurre van der Vegt en ik ben 18 jaar. Ik
woon nog gezellig thuis met mijn vader, moeder en twee broertjes. Mijn
jongste broertje, Hidde, zit nog op Het Avontuur in groep 7 en mijn
oudste broertje en ik hebben ook op deze basisschool gezeten. Het is
dan ook erg leuk om nu tussen de juffen te lopen die mij vroeger les
hebben gegeven. Naast stage lopen en studeren, speel ik ook graag
voetbal. Ik train twee keer in de week en speel in het weekend een
wedstrijd bij de jeugd van FC Dalfsen. Ook kijk ik graag naar voetbal en
dan het liefst de wedstrijden van Ajax in de Arena.

Hopelijk hebben jullie mij nu een beetje leren kennen. Als er nog vragen
zijn over mij, mijn opleiding of iets heel anders, stel ze gerust.
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Informatie

voor

ouders

over

gebruik

van

persoonsgegevens LVS voor NCO

Het

verbeteren

van

het

onderwijs

van

onze

school

en

wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de
schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om
het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met
bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens
zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten
van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de
resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit
is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.

Scholen sturen de resultaten van de taal- en rekentoetsen aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt
kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het
CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden
opgeslagen

voor het

Nationaal

Cohortonderzoek

Onderwijs

NCO

(www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor
andere mensen.
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Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen
herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit
te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen
plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke

regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle
andere statistieken die zij maakt.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens
van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de directie. Wij
zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS
gestuurd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat
komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en
omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun
onderwijs

te

verbeteren.

Voor

het

gebruik

van

bijzondere

persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief
toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toets
gegevens gaat, moet u het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
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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

