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Welkom
Het nieuwe jaar starten we samen met een aantal nieuwe leerlingen op
Het Avontuur. We heten Abe, Jasmijn, Veerle, Gwen, Isabella en Jibril en
hun ouders van harte welkom. Wij wensen jullie veel plezier op Het
Avontuur!
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Beste ouders van het Avontuur,
De laatste week van deze zomervakantie zit er bijna op. Misschien nog even
samen genieten van de momenten dat je dingen samen kunt doen in het
ritme zoals je dat zelf wilt of nog even iets kunnen doen waar je normaal
geen tijd voor vrij maakt. Hopelijk hebben jullie ook kunnen genieten van de
vrije tijd, het samen zijn, samen op vakantie gaan en de dagen met mooi
zomerweer. En ja, belangrijk dat iedereen weer gezond terug is in Dalfsen.
Dan kunnen we beginnen aan een nieuw Avontuur.
Wij zijn er klaar voor, deze week hebben we alle lokalen gereed gemaakt
voor de nieuwe start, iedereen is welkom.

Coronamaatregelen
In de nieuwsbrief voor de vakantie gingen we er vanuit dat ouders weer in de
school mogen komen. Dat mag ook, maar wel nog steeds met anderhalve
meter afstand. Dat lukt niet met alle ouders tegelijkertijd om 8.20 uur. Ons
geduld wordt dus nog even op de proef gesteld. Het afscheid nemen buiten
bij het hek houden we daarom nog even vol. Ook alle kinderen van de
middenbouw

gaan

alleen

naar

binnen

bij

de

ingang

van

de

midden/bovenbouw. Er zal een leerkracht op het plein staan. Het is geen
probleem om tussentijds en na schooltijd in de school te zijn, mits de
anderhalve meter wordt gehandhaafd. Een traktatie brengen, overblijven, een
gesprekje met de leerkracht kan nu wel weer. We willen ook de
informatieavonden door laten gaan. Dit houden we buiten en bij regen in de
ontmoetingsruimte. Per kind mag er één ouder op de informatieavond komen.

De avonden zijn op maandag 30 augustus voor leerjaar 7/8; op dinsdag 31
augustus voor leerjaar 4/5/6; op woensdag 1 september voor leerjaar 1/2/3.
Elke avond start om 19:30 uur.
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Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,

niezen en keelpijn) mogen naar school. Er wordt wel geadviseerd dan
evengoed te testen.
Kinderen moeten wel thuisblijven bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij
twijfel, bekijk beslisboom:
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8boinkajnrivm.pdf

Overblijf

Het overblijven begint weer zoals we gewend waren. Ouders kunnen via de
website www.overblijvenmetedith.nl de dagen opgeven voor het overblijven.
Voor meer informatie en vragen over het overblijven kun je terecht bij Marlies
Feenstra (m.feenstra@ooz.nl).

Studiedagen (onder voorbehoud, bij wijzigingen wordt u op de hoogte
gebracht)
De studiedagen voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

- Maandag 20 september 2021
- Maandag 25 oktober 2021
- Donderdag 25 november 2021
- Vrijdag 18 februari 2022
- Woensdag 25 mei 2022
- Woensdag 15 juni 2022

Op deze dagen is onze school gesloten. De kinderen zijn de hele dag vrij.

Personeel
Juf Cobie
Juf Cobie is het komende halfjaar even terug op Het Avontuur. Het afgelopen
halfjaar heeft zij gewerkt op een school in Nieuwleusen. Het laatste halfjaar
van haar carrière komt zij als onderwijsassistent op Het Avontuur werken. We
zijn erg blij dat ze de komende maanden onze kinderen in de onderbouw
extra kan ondersteunen. Veel plezier nog even bij ons juf Cobie!

Juf Gerda
Juf Gerda start vanaf donderdag 26 augustus in de onderbouw. Samen met
juf Maaike, meester Vincent, juf Marlies en juf Coby vormt zij het team van de
onderbouw. Wij wensen juf Gerda heel veel plezier op Het Avontuur!

Meester Bram
Vanaf dit schooljaar is meester Bram onze vakdocent gym. Hij zal op
maandag en woensdag van leerjaar 3 tot en met 8 lesgeven.

Binnenkort zullen Bram en Gerda zich in de nieuwsbrief voorstellen.
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Vakanties
De vakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn:
- Herfstvakantie: maandag 18 oktober – vrijdag 22 oktober
- Kerstvakantie: maandag 27 december – vrijdag 7 januari 2022
- Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari – vrijdag 25 februari
- Meivakantie: maandag 25 april – vrijdag 6 mei
- Zomervakantie: maandag 18 juli – vrijdag 26 augustus

De jaarplanning, adreslijst per klas en jaargids zoals u die van ons gewend
bent, ontvangt u aan het begin van het schooljaar. Tevens ontvangt u dan
ook een lijst met activiteiten waarvoor u zich kunt aanmelden als hulpouder.

De eerste schooldag
De eerste schooldag is het altijd even wennen voor iedereen. Daarom is het
fijn dat de kinderen meteen goed van start kunnen gaan. Denk daarom even
aan het volgende om mee te geven:
Sloffen voor in de klas
Gymkleding, leerjaar 3 t/m 8 starten maandag al met gym
Een gezond tienuurtje, liefst fruit of brood en drinken. Water is ook prima.
Voor de kinderen die overblijven, brood en drinken.

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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