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Op maandagavond 8 maart is er een informatieavond voor nieuwe ouders

die geïnteresseerd zijn in Het Avontuur. De flyer hieronder geeft meer

informatie. Deze mag gedeeld worden via social media.



MijnRapportfolio

MijnRapportfolio

Voor de voorjaarsvakantie is er hard gewerkt om het MijnRapportfolio van elk

kind te updaten. Er staat een aantal nieuwe foto’s in en ook een nieuw kopje:

‘thuiswerken’. Tevens zijn voor groep 5 tot en met 8 de snappetlijnen verwerkt

in het MijnRapportfolio. Binnenkort staat ook de uitwerking van de CITO-

toetsen in het MijnRapportfolio.

Het is leuk om MijnRapportfolio samen met uw kind te bekijken. Dit kan via

mijnrapportfolio.nl.



Nieuwsbrief

Allergie bij je kind? Laat het ons weten!

Wanneer er kinderen zijn met allergieën, diëten of vanuit een bepaalde

geloofsovertuiging sommige producten niet mogen eten, willen wij dit graag

weten. In de klas en op school kan hier dan rekening mee worden gehouden.

Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van traktaties als kinderen hun verjaardag

vieren in de klas of tijdens de kerstviering.

Is dit voor jouw kind van toepassing? Laat het ons weten via Marlies Feenstra –

m.feenstra@ooz.nl



Nieuwsbrief

Luizencontrole

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo - vooral onder kinderen. Controleer

dus vaak en grijp meteen in als je hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale

fijntandige kam, zoals een luizenkam, is de beste aanpak.

Het lukt momenteel niet om de luizenpluizers in school te laten controleren. Het

is daarom goed om uw kinderen zelf te controleren.

Hier vindt u meer informatie:

https://www.ggdijsselland.nl/sch...uning/hoofdluis/

https://www.ggdijsselland.nl/scholen-kindercentra/advies-en-ondersteuning/hoofdluis


Nieuwsbrief

Overblijven

De komende weken zullen we het overblijven op dezelfde manier regelen

zoals we dat de afgelopen weken hebben gedaan. Dat betekent dat ouders

met cruciale beroepen gebruik kunnen maken van het overblijven. Ook

hebben we gemerkt dat een aantal ouders tussen de middag in de knel

komen en ook een beroep doen op ons. In overleg komen we er samen wel

uit.

Zodra we kans zien het overblijven op een andere manier te organiseren

laten wij het jullie weten. Dit heeft ook te maken met eventuele nieuwe

maatregelen die gelden vanaf 15 maart.



Nieuwsbrief

Intraverte

Op zo’n 100 basisscholen in Nederland begeleiden wij kinderen waarbij de

ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat.

Wij helpen kinderen die bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen hebben, zich

niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een

scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten

hoe ze daarmee om kunnen gaan. Of misschien valt het op dat een kind

vaak valt, zich houterig beweegt of schrijven nog erg lastig vindt? Wij

helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind;

dus via spel en beweging. Kijk voor meer informatie over de hulpvragen op:

https://www.intraverte.nl/hulpvragen/

Een begeleidingstraject bij Intraverte wordt grotendeels vergoed door de

basiszorg-verzekering. Kijk voor meer informatie op: www.intraverte.nl of

bel naar 0578-688127.

Intraverte in het Avontuur

Intraverte maakt gebruik van het speellokaal in basisschool Het Avontuur

aan de Ruigedoornstraat 23. Omdat er op dit moment vacatures open

staan bij Intraverte gaan kinderen uit Dalfsen nu naar de locaties in Ommen

en Zwolle. Zodra de vacature is ingevuld en er voldoende kinderen in

Dalfsen naar Intraverte gaan kan het weer plaatsvinden in Het Avontuur.

https://www.intraverte.nl/hulpvragen/
http://www.intraverte.nl


Nieuwsbrief

Schoolfruit

Het schoolfruit is weer van start gegaan! Nog even als reminder: de

schoolfruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Uw kind hoeft op

deze dagen geen fruit mee. Ze krijgen allemaal genoeg fruit op 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.



Nieuwsbrief

Verkeersveiligheid rond school

‘s Ochtends vroeg is het vaak rennen en vliegen voor iedereen om allemaal

op tijd op school en werk te zijn. Dit zorgt rondom onze school voor onveilige

situaties.

Ons verzoek is om, als je je kind(eren) met de auto naar school brengt en

afzet bij de kleuteringang aan de Van Tydencampstraat, deze straat uit te

rijden en niet te keren in deze straat. Je kunt met de bocht mee naar links

naar de Van Lentestraat. Dan kom je daarna vanzelf weer uit op de

Ruigedoornstraat (zie bijgevoegd kaartje hieronder).



Nieuwsbrief

Oproep van kinderburgemeester Dalfsen

Hoi kinderen in de gemeente Dalfsen. Ik ben Myla de kinderburgemeester

van de gemeente Dalfsen. Zullen we samen knutselen voor de oudere

mensen?

Vinden jullie het ook zo jammer dat je niet bij je oma of opa op bezoek mag?

Ik wel! Daarom dacht ik misschien kunnen we met jullie en andere kinderen

een mooie knutselactie doen! Wil je hier aan meedoen, maak dan iets moois

voor de oudere eenzame mensen en stuur het dan op naar het

gemeentehuis. Dan breng ik ze naar de oude mensen in de buurt. Ik ben zelf

al begonnen en heb een mooi schilderij gemaakt. Wat ga jij maken? Een

schilderij of misschien een tekening?

Het adres van het gemeentehuis is: Raadhuisstraat 1, 7721 AX in Dalfsen.

Je kunt je kunstwerk tot woensdag 24 maart brengen of opsturen.

Groetjes, Myla



Nieuwsbrief

Gratis webinar ‘waarom het kinderbrein wil spelen’

Het kinderbrein wil vooral buitenspelen. Lekker bewegen, klimmen en klauteren

is goed voor hersenen. Als er iemand is die daar helder en boeiend over kan

vertellen, dan is het wel Erik Scherder.

Op woensdagavond 10 maart aanstaande geeft dhr. Scherder een gratis

webinar. Voor meer informatie: www.jantjebeton.nl. Hier vind je ook het

aanmeldformulier voor de gratis webinar.

http://www.jantjebeton.nl/


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


