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Beste

ouders

en

verzorgers

van

Het

Avontuur,
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief waren we nog
niet op de hoogte van de lockdown waar we nu inzitten.
Naast deze nieuwsbrief ontvangt u ook een extra
nieuwsbrief i.v.m. deze lockdown.

2020 zit er bijna op. Ik zeg niets nieuws als ik zeg dat het
een raar jaar was. Maar wat zijn we samen met jullie en
de kinderen er goed doorheen gegaan. Ondanks alle

maatregelen, afwezige leerkrachten en kinderen en geen
ouders in de school ging het toch behoorlijk goed op Het
Avontuur. We kijken terug op een paar mooie projecten.
Het laatste project, omgaan met geld, hebben we
donderdag

afgesloten

met

alle

kinderen.

In

deze

nieuwsbrief lees je er meer over. Het Sinterklaasfeest was
een mooi kinderfeest waar we met z’n allen van hebben
genoten. Dankzij de inzet van de Ouderraad werd zowel
het Sinterklaasfeest en wordt het Kerstfeest fijn en goed
georganiseerd. Kortom, we kijken terug op een goed jaar
op Het Avontuur en hopen op een nog mooier 2021!
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Voor nu wensen wij jullie allemaal een hele fijne

kerstvakantie. Na de vakantie, op maandag 4
januari, zullen we elkaar eerst een tijdje online
ontmoeten en maken we er een goed begin
van 2021 van.
Tot in het nieuwe jaar!

Team Het Avontuur
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Sinterklaas op bezoek
Wat was het spannend dit jaar; zou Sinterklaas met zijn Pieten onze school wel
kunnen bezoeken? Gelukkig kregen we al gauw bericht dat Sinterklaas dit jaar

voor ons een uitzondering maakt en tóch bij ons op school komt.
Sinterklaas nam uitgebreid de tijd om bij elke klas langs te gaan. Ook hebben
we Sinterklaas en zijn twee Pieten met z’n allen toegezongen in de
middenruimte samen met Juf Maaike en juf Marlies op de klarinet als muzikale
begeleiding. Wat zongen alle kinderen heerlijk mee! Sinterklaas en zijn Pieten
hebben ervan genoten. Rond 11:30 uur was het feest dan toch echt voorbij en
ging Sinterklaas samen met zijn Pieten ons weer verlaten.

Heel graag tot volgend jaar!
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Kerstviering
Dit jaar vieren wij onze kerstviering op Het Avontuur met een kerstontbijt.
Het belooft een prachtige ochtend te worden met van elke groep een
voorstelling en een kerstverhaal wat voorgedragen wordt door Roeland.
Omdat alle kinderen in hun eigen klas starten met een kerstontbijt willen wij
jullie vragen om de kinderen niet (of heel weinig) te laten ontbijten thuis. Dit
gebeurt op school. Het ontbijt zal verzorgd worden door de Ouderraad. Na

het kerstontbijt verzamelen alle groepen zich in de ontmoetingsruimte waar
we gaan genieten van verschillende voorstellingen en een kerstverhaal. Aan
het eind van de ochtend krijgen de kinderen nog een heerlijke oliebol waarna
ze om 12:00 uur door u mogen worden opgehaald.
De rest van de dag zijn de kinderen vrij.

Nieuwsbrief
Studiedag
Op dinsdag 24 november waren alle kinderen vrij. Deze dag heeft het team
van Het Avontuur besteed aan twee belangrijke onderwerpen.

Video-interactie
Alle leerkrachten hadden zichzelf vooraf op film gezet tijdens een
instructiemoment in de groep. Vervolgens hebben zij fragmenten eruit
gekozen. Fragmenten waarin good practice te zien is en fragmenten
waarvan de leerkracht zegt: “dat kan misschien anders”. Deze fragmenten
hebben we met elkaar gedeeld. Op deze manier leer je van elkaars praktijk
en krijg je feedback van elkaar. Tegelijkertijd zien leerkrachten of zij op
dezelfde wijze instructie geven. Voor een goede doorgaande lijn van groep
1 t/m 8 is het belangrijk dat onze aanpak hetzelfde is. Een goede
doorgaande lijn zorgt voor structuur en geeft voor de kinderen duidelijkheid
en veiligheid.

Jeelo en sociale vaardigheden
In de middag zijn we aan de slag gegaan met onze voorbereidingen van
Jeelo. Het plan is om af te stappen van onze methode “Goed Gedaan”.
Een van onze ambities is om de sociale vaardigheden meer te integreren
binnen de projecten van Jeelo. Jeelo biedt voldoende content om dit goed
aan te kunnen bieden in de groepen.

Jeelo
Jeelo “Omgaan met geld”
Op donderdag 10 december vond de afsluiting plaats van alweer ons 3e Jeeloproject van dit schooljaar: Omgaan met geld.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben de afgelopen weken een pop-up store
opgezet. Tijdens deze weken ontdekten de leerlingen de basisbeginselen van
het bedrijfsleven en ondernemerschap. Dit deden ze door in teamverband een
eigen bedrijf te runnen. Met een fictief startkapitaal kochten ze grondstoffen in,

waarmee ze hun productlijn hebben gemaakt. Door het maken van reclame
trokken ze aandacht voor hun producten. Donderdagmiddag 10 december ging
de verkoop van start. De leerlingen van groep 1 t/m 4 kwamen, met hun eigen
gemaakte, gevulde portemonnee, langs om te shoppen. Twee pop-up stores
raakte volledig uitverkocht! Een geslaagd project en een mooie afsluiting.

Jeelo - Je Eigen Leeromgeving in combinatie met Jong Ondernemen.
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Godsdienstig Vormingsonderwijs
De GVO-les van Zomer tot Kerst

We zijn gestart met elkaar te vertellen wat we van de lessen verwachten.
Spelenderwijs hebben de kinderen ontdekt wat GVO is: niet alleen vertellen
over jezelf maar begrijpen dat de ander óók een verhaal heeft.
GVO betekent ook: het beleven van verhalen van lang geleden uit de tijd van
de Bijbel én ontdekken welke boodschap er in verborgen zou kunnen zijn
voor de mensen van nu.
We zijn gestart met het thema TIJD. We hebben onder andere gefilosofeerd
over het begrip. Ons afgevraagd waar is het begin? Wie of wat bepaald het?

De klok…of ons gevoel? En van wie is de tijd?
De leerlingen hebben geleerd over het labyrint: ook in het Christendom een
belangrijk symbool. Op het schoolplein hebben we samen een labyrint
getekend en gelopen. Het labyrint is een geleid pad dat van buiten naar
binnen gaat en weer terug. Het pad is bedoeld is om de tijd te nemen en rust
en vertrouwen te ervaren tijdens het lopen, want je kan immers niet
verdwalen. Daarna, in de klas, hebben de kinderen prachtige labyrinten
geschilderd.

Hierop volgde het verhaal over de Schepping. Voor de christenen het
verhaal over het begin van de tijd. Het Licht kwam op de donkere aarde en
het leven kon beginnen. Het verhaal waarin mensen de opdracht krijgen om
in de tijd die ze hebben goed voor de aarde en elkaar te zorgen.
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Nu leven we in de Adventstijd. Advent is de tijd van uitkijken naar,
verwachten en verlangen naar Kerst. De Adventstijd duurt 4 weken. We
tellen af, elke week wordt er één kaars meer op de Adventskrans
aangestoken. Hoe meer kaarsen er branden hoe meer licht. Als de 4e kaars
brandt is Kerst dichtbij. Kerst is het feest dat door veel mensen over de hele
wereld gevierd wordt. Een feest dat gaat over samenzijn en je verbonden
voelen. In de les spreken we met elkaar over deze speciale Coronatijd. Het
leert ons hoe belangrijk we samenzijn eigenlijk vinden.
In het Christendom hoort er ook een verhaal bij. Al meer dan 2000 jaar

vertellen de mensen elkaar dit verhaal door. Het gaat over de ster van
Bethlehem. Het Licht dat opnieuw vertelt over het begin van een nieuw
leven. Het Kind in de kribbe waarvoor de engelen zongen. Het is een
wonderlijk verhaal dat gaat over Licht en Vrede. We staan er nu bij stil en
bedenken welke vredeswens wij hebben voor onszelf, de ander en de
wereld.

Zo maken we samen de lessen mooi en betekenisvol.

Dienke Nijeboer (leerkracht GVO
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Humanistisch Vormingsonderwijs
Wat hebben we gedaan in de HVO lessen

Wat is het afgelopen half jaar weer snel voorbij gevlogen en wat hebben we
steeds gezellige HVO lessen gehad! Voor de herfstvakantie gingen de
lessen over wat tijd voor ons betekent. Op tijd zijn, te laat zijn, regels rondom
tijd en wie bepaalt dat? Wanneer gaat tijd snel of langzaam voorbij? In groep
7/8: wanneer is iets voor eeuwig en is er een tijd na de dood? Met
zandlopers beleefden we de tijd door iets snel of juist langzaam te maken.
Hoe het voelt om ergens weinig tijd voor te hebben en je te moeten haasten.
Hoe is het om ergens te jong of te oud voor te zijn? Wat een zinvolle
gesprekken

waren

dat.

Na

de

herfstvakantie

hebben

we

een

complimentenspel gemaakt en we hadden het over fijne of rot dingen over
jezelf horen en hoe dat voelt. Waarom geven we elkaar opmerkingen? We
hebben nagedacht over waarom mensen feest vieren, welke feesten en wat
daarbij gebruikelijk is en moeten feesten altijd doorgaan? Mogen feesten

veranderen? En tot slot wat we missen aan een feest zo in deze Coronatijd
en wat we nog wel kunnen doen voor en met elkaar.

Ik wens iedereen een gezond 2021 en toch een gezellig kerstfeest toe!

Inge Uijt de boogaardt, vakdocent HVO
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Oudergesprekken
Bijna alle ouders hebben in het najaar van 2020 een gesprek met de
leerkracht van hun zoon of dochter gehad. In principe hebben ouders
minimaal twee keer in het jaar een oudergesprek met de leerkracht. De
oudergesprekken zijn niet meer n.a.v. het rapport, we hebben immers het
MijnRapportfolio op Het Avontuur. Het MijnRapportfolio wordt regelmatig
ingevuld door de kinderen en door de leerkrachten.
De volgende ronde oudergesprekken is gepland in februari. U ontvangt
daarvoor een uitnodiging.
Mocht u nog geen gesprek hebben gehad of wilt u om een andere reden een
gesprek? Dat kan altijd, neem gerust contact op met de leerkracht van uw
zoon of dochter.

Project ‘omgaan met geld”, groep 1/2
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Wie wordt de eerste kinderburgemeester van de
gemeente Dalfsen?
Zoals u wellicht heeft meegekregen krijgt de gemeente Dalfsen haar eerste
kinderburgemeester. Hiermee proberen we kinderen al op jonge leeftijd te
betrekken bij de gemeente, ze te enthousiasmeren, te horen wat er bij hen
leeft en ze nadrukkelijk een stem te geven. Dit schooljaar is het een kortere
periode (februari – einde van het schooljaar 2020/2021), omdat het vanwege
het coronavirus was uitgesteld. Maar het gaat nu toch gebeuren!
Kinderen uit groep 7 en 8 mogen zich hiervoor opgeven door een filmpje te
maken waarin ze vertellen waarom hij/zij graag kinderburgemeester wil
worden. Uiteraard met toestemming van hun ouders. Als school besteden we
hier ook aandacht aan in groep 7/8.

Op www.dalfsen.nl/kinderburgemeester kunt u meer lezen. Daarnaast
verwijs

ik

u

graag

naar

het

YouTube-filmpje

(https://youtu.be/MEm0WBiDV5s) waarin burgemeester Erica van Lente
kinderen oproept mee te doen.

Mathilde Korterink
Medewerker Communicatie gemeente Dalfsen

In onze nieuwsbrief
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