
09-04-2021

Nieuwsbrief 7

Welkom

De afgelopen maanden zijn Ferre, Rowen, Naima en Aayan gestart op

onze school.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders heel veel plezier op Het

Avontuur!



Vrijdag 23 april    Koningsspelen (in aangepaste vorm)
Informatie volgt

Maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei    
Meivakantie

Dinsdag 11 mei    Luizencontrole
Vanwege de nog steeds geldende corona-maatregelen graag thuis uw 

eigen kind controleren

Woensdag 12 mei    Studiedag leerkrachten
Deze dag is de school dicht. Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Donderdag 13 mei    Hemelvaartsdag
Deze dag is de school dicht. Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Vrijdag 14 mei    Vrij
Deze dag is de school dicht. Alle kinderen zijn de hele dag vrij



Koningsspelen 2021

Wat zijn we blij dat alle kinderen weer gewoon naar school mogen. Al is het nog niet

helemaal zoals het hiervoor was. Alle klassen spelen bijvoorbeeld in hun eigen

klassenbubbel buiten en er zijn bijna geen gastlessen of leuke uitjes meer. Maar we

hebben goed nieuws: De Koningsspelen van 2021 gaan wél door! Een aantal gym-

stagiaires van Landstede zullen er voor zorgen dat er op 23 april zowel voor groep 5/6

als groep 7/8 een feestelijke spelletjesochtend wordt georganiseerd. Voor de groepen

1/2 en 3/4 zullen Marije en Vincent leuke spelletjes bedenken zodat alle klassen er een

feestelijke dag van kunnen maken. We leven bij de organisatie van deze dag

vanzelfsprekend de coronaregels na. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
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Paasviering

Afgelopen donderdag 1 april hebben we een geweldige paasviering gehad

op het Avontuur.

Natuurlijk kwam de paashaas langs om eieren te verstoppen voor groep 1

tot en met 4. Zoeken, zoeken in alle hoeken! En wat hadden de paashazen

veel eieren verstopt.

Ook werd er in iedere klas een eitje-tikwedstrijd gehouden. Degene wiens ei

nog heel was ging door naar de volgende ronde. Uiteindelijk hadden we uit

elke klas één winnaar en speelden we met hen de finale. Wat een

enthousiasme onder de groepen.

Na de wedstrijd ging iedereen weer naar hun eigen klas en daar stond voor

elk kind een heerlijke lunch klaar, geregeld door de OR.

Ouderraad heel erg bedankt voor dit mooi initiatief!
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Jeelo-project ”Veilig in het verkeer”

De afgelopen weken heeft elke klas op eigen wijze gewerkt met het Jeelo-

project “Veilig in het verkeer”. Dit keer verzorgde de ANWB de afsluiting, maar

wel voor iedere groep apart. Hopelijk kunnen we straks onze Jeelo projecten

weer gezamenlijk starten en afsluiten. Hieronder vind je meer informatie van de

ANWB.

Gebruik van gordel en autostoeltje voor kinderen

Uw kind heeft deelgenomen aan ANWB Streetwise. Wanneer uw kind in groep 1

t/m 6 zit, dan hebben zij het uitgebreid gehad over gordelgebruik en zij kunnen u

ongetwijfeld vertellen op welke manier zij het veiligst mee kunnen rijden in de

auto. Hierbij ook voor u de belangrijkste regels op een rij:

De autogordel

Wist u dat juist op de korte stukjes de meeste ongelukken gebeuren. Dit zijn vaak

de ritjes naar school of de supermarkt. Dit zijn plaatsen waar het druk is en de kans

dat er geremd moet worden extra groot is. Leer uw kind aan dat de gordel altijd

om moet. Geef hierbij ook het goede voorbeeld door zelf altijd uw autogordel te

dragen.
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Wij horen regelmatig van kinderen dat zij de gordel onder hun oksel doen omdat

deze anders in hun keel snijdt. Op deze manier kan de gordel onder de oksel gaan

snijden en kan het bovenlichaam alsnog dubbel klappen. Wordt het schuine deel

van de gordel achter de rug gedaan, dan kan uw kind zelfs uit de gordel schieten.

Zorg dus dat de gordel op de juiste manier wordt gedragen; vanaf de schouder

schuin over het bovenlijf.

Het autostoeltje

Kinderen tot 1,35 meter moet u in een goedgekeurd autokinderzitje vervoeren.

Zowel voorin als achterin de auto.

In de basisschoolleeftijd is dit meestal de zitverhoger (met rugleuning). Wij

adviseren om kinderen tot 1,50m op de zitverhoger (met rugleuning) te laten

zitten. Dit omdat kinderen in de groei soms hele lange benen hebben maar een

wat korter bovenlijf waardoor de gordel met 1,35m alsnog in de nek kan snijden.

De airbag

Een airbag is een extra beveiligingsmiddel bij min of meer frontale botsingen,

bedoeld als aanvulling op de bestaande gordelsystemen. Airbags zijn niet primair

voor kinderen ontwikkeld, maar voor volwassenen. Wanneer een kind niet op de

goede hoogte zit, kan een airbag meer schade aan richten dan dat het goed zijn

werk kan doen!
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ANWB Streetwise groep 5/6

Iedere twee jaar komt er een groep instructeurs van de ANWB naar onze mooie

school om alle groepen een les Streetwise aan te bieden. Afgelopen maandag 29

maart was het weer zover. Voor groep 5/6 startte Streetwise met informatie over

wat 'GPS' inhoudt en dat er een verschil is tussen de remweg van een auto en die

van een voetganger. Vervolgens mochten de kinderen de vergaarde kennis in de

praktijk ervaren. Eerst testten ze dit uit d.m.v. het plaatsen van een pylon langs

een weg. Deze pylon bepaalde wat het punt zou zijn waarop de auto van de

instructeur tot stilstand zou komen als deze 50km/h zou rijden. Nadat alle

kinderen een pylon hadden geplaatst nam de instructeur de proef op de som en

stapte in de auto. Wat bleek? De meeste kinderen konden al best goed in schatten

dat een auto met zo’n snelheid veel meters nodig heeft om tot stilstand te komen!

Als afsluiting mochten de kinderen zelf ervaren hoe het is om een auto die 50km/h

rijdt tot stilstand te brengen. Hiervoor mochten zij één voor één plaatsnemen op

de passagiersstoel waar een extra rempedaal was geplaatst. De meeste kinderen

vonden het in het begin wat spannend om plaats te nemen in de auto, maar

uiteindelijk kwamen ze er allemaal met een grote smile weer uit. Een geslaagde

dag dus met een stevige stoot adrenaline én nieuwe

kennis om veiliger deel te nemen aan het verkeer.

Tot over twee jaar!
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Beste ouders,

De Rondweg is één van de belangrijkste wegen aan de rand van ons dorp. Deze weg

wordt door de Dalfsenaar gebruikt als ontsluitingsroute naar verschillende plaatsen.

Ook wordt deze weg veelvuldig gebruikt door mensen die niet in Dalfsen moeten

zijn, maar op doorreis zijn. Velen van u maken, samen met uw kind (eren),

regelmatig gebruik van de Rondweg. Bijvoorbeeld om naar school te gaan, naar de

sportclubs en het zwembad, om een ijsje te eten bij de brug of inkopen te doen.

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen ontvangt regelmatig signalen dat er overlast ervaren

wordt van de Rondweg. De signalen gaan onder andere over drukte met oversteken

en lawaai van auto- /vrachtverkeer, met name in de ochtend- en avondspits. Dit is

het geval bij verschillende rotondes en bij de brug. Men ervaart hierdoor een

onveilig gevoel, geluidshinder en een niet schone lucht.

Plaatselijk Belang dorp Dalfsen is in het najaar van 2020 gestart met een project,

waarin we de ervaring van bewoners in kaart willen brengen en willen onderzoeken

in hoeverre de signalen breed bekend zijn. Het streven is om, na afronding van het

onderzoek, mogelijke oplossingen aan te dragen, die onder bewoners draagvlak

hebben.

Wij zouden ook graag uw ervaringen willen weten met betrekking tot de Rondweg

en ook suggesties ter verbetering zijn welkom.

U kunt hiervoor gebruik maken van het volgende mailadres:

rondweg@plaatselijkbelangdorpdalfsen.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen,

Wim Duteweerd

Mini van Oenen

Henk Burgmeijer

Jeffrey Bisschop

Karin Roosendaal
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Sport4kids

Sports4kids buitenactiviteiten in april

Kijk snel wat er te doen is en geef je op! Het sportprogramma Sports4Kids biedt

kinderen uit de gemeente Dalfsen de kans om, na schooltijd, gratis te sporten en te

bewegen en kennis te maken met de verschillende sporten die er zijn. De

buurtsportcoaches werken hierin samen met lokale sportaanbieders, de

jongerenwerkers van SaamWelzijn en de Kulturhusen.

Ga naar www.dalfsenbeweegt.nl voor meer informatie of je aan te melden voor

activiteiten.
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Intraverte kan ook gebruik maken van ons speellokaal. Voor meer

informatie hierover kun je contact opnemen met Marije Ruijter of Roeland

Omlo.

Intraverte



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


