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Jeelo "Omgaan met elkaar"
In Nederland leven we met veel verschillende mensen dicht op elkaar.
Iedereen is anders. Dat maakt het leuk en zo kunnen we van elkaar leren.
Maar iedereen heeft ook een eigen mening. En eigen waarden en
normen. Hoe zorgen we ervoor dat we fijn samen leven, terwijl we niet
allemaal hetzelfde zijn en denken? Het doel van dit project is om meer te
leren over overeenkomsten en verschillen tussen mensen zodat leerlingen
met deze verschillen leren omgaan en deze verschillen meer leren
waarderen.

Leerjaar 1/2
Juf, gaan we dit jaar weer een musical doen? De vraag kwam al snel van
een aantal kleuters toen we net weer begonnen waren met het nieuwe
schooljaar. En ja hoor, juf Maaike had een superleuke musical gevonden
die ook nog eens perfect in ons Jeelo-project “Omgaan met elkaar” past:
‘Rikki en zijn vriendjes’. Een leuke musical over samen spelen en hoe je
met elkaar vriendjes kunt worden en blijven. Samen met een groepje

hulpouders is deze musical afgelopen vrijdag opgevoerd voor ouders van
leerjaar 1/2 en voor alle kinderen van school. Wat hebben we met z’n allen
genoten!
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Leerjaar 5/6
Wij zijn gestart om van twee verschillende klassen één groep te maken.
Hierbij is de metafoor van een mierenkolonie gebruikt. Deze metafoor bleek

zo goed aan te sluiten, dat wij ook echt een mierenkolonie in de klas hebben.
Het komende jaar gaan wij deze samen verzorgen en oefenen om net zo
goed samen te werken als een mierenkolonie.

Leerjaar 7/8
Het project “Omgaan met elkaar” zijn wij gestart met het schoolkamp. In deze
dagen hebben wij elkaar goed leren kennen en is de groep erg hecht
geworden. Terug op school hebben wij het gehad over verschillen in afkomst
en verschillen in geloof. Naast deze verschillen hebben wij ook geleerd over
lichamelijke beperkingen. Dit hebben wij zelfs mogen ervaren met behulp van
Platform Gehandicapten Dalfsen. In de laatste week gaan wij senioren
helpen tijdens het koersballen in het kader van de week tegen eenzaamheid.

Jeelo

Tekening gemaakt door Mila, middenbouw

Maandag 4 oktober

Schoonmaakavond

Hiervoor zijn al hulpouders. Alvast hartelijk dank!

Donderdag 7 oktober Opening Jeelo "Inrichten
van je eigen omgeving"
Woensdag 6 oktober
"Worden wat je wil"

Start Kinderboekenweek

Woensdag 6 oktober

Roefelmiddag groep 8

Maandag 18 oktober

Herfstvakantie

De school is dicht. Alle kinderen zijn de hele week vrij. De eerste
schooldag na de vakantie is dinsdag 26 oktober.

Maandag 25 oktober

Studiedag

De school is dicht. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Vrijdag 29 oktober

Oudercafé

Personeel
Voorstellen juf Gerda
Dag ouders en kinderen van Het Avontuur. Ik ben sinds de zomervakantie
aan het werk in leerjaar 1/2, tijd om me in de nieuwsbrief even voor te stellen.
Ik ben Gerda Noeverman. Ik ben getrouwd met Robert en we hebben een
zoon en dochter; Kjeld (januari ‘19) en Yfke (april ‘21). We wonen tussen
Ommen en Vilsteren. Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs en in de
jeugdzorg. Na de geboorte van onze zoon ben ik tijdelijk gestopt met werken.
En nu mag ik mijn passie, werken met de kleuters, weer fijn oppakken. Jullie
kunnen mij op donderdag treffen bij leerjaar 1/2. Spreek me gerust aan bij
vragen, onduidelijkheden of gewoon een praatje! We gaan er een fijn jaar van
maken met elkaar! Tot ziens op de donderdag.

Personeel
Voorstellen juf Iris
Mijn naam is Iris Slotman (18 jaar) en ik ben, samen met Daan, de nieuwe
stagiair bij leerjaar 1 en 2. Ik zit in het eerste jaar van de Katholieke Pabo in
Zwolle. Hiervoor ging ik naar De Zeven Linden in Dedemsvaart en heb daar
mijn VWO diploma gehaald, zelf woon ik in Witharen. De eerste helft van dit
schooljaar blijf ik bij leerjaar 1 en 2, daarna ga ik stage lopen bij een andere
groep maar nog wel op deze school. Elke maandag ben ik er sowieso,
daarnaast zijn er ook een paar stageweken.

Ik vind het een hele leuke groep kinderen met een aardige juf en heb veel zin
om hier stage te komen lopen!
Groetjes Iris

Voorstellen meester Daan
Ik ben Daan Haarman en ik kom bij het Avontuur stage lopen. Het eerste half
jaar in leerjaar 1/2 en het tweede half jaar is nog niet bekend. Ik ben zestien
jaar oud, woon in Gramsbergen en volg de opleiding Pabo op de KPZ in
Zwolle. De aankomende weken ben ik er op maandag en in week 40 een
hele week. Ik heb er erg veel zin in en ben benieuwd hoe het leerzame
aankomende jaar eruit zal gaan zien. Daan Haarman

Personeel
Voorstellen gymmeester Sven
Hallo, Ik ben Sven Wesselink, ik ben 25 jaar en kom uit Dedemsvaart. Sinds
dit schooljaar ben ik fulltime werkzaam bij Sportservice Groep en via hen ben
ik de gymlessen komen verzorgen bij het Avontuur op de woensdagmorgen.
Ik heb hier veel zin in en hoop er met de leerlingen een mooi jaar van te
kunnen maken.

Groet,
Sven Wesselink
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Onderwijs anders organiseren
Een onderdeel van de studiedag op 20 september was de tussenevaluatie en
vooruitblik op de veranderingen binnen ons onderwijs. In de afgelopen weken
zijn alle bouwen intensief gestart met de verandering. Er zijn al mooie kleine
stappen gezet richting groepsdoorbrekend werken en werken vanuit
leerlijnen. Kleine stappen, want we weten dat we aan het begin staan van
onze verandering en dat kost tijd en ruimte. De roosters staan, kinderen
weten al steeds beter hoe de nieuwe structuren werken en we zien ook waar
we de komende periode samen aan gaan werken. Wat we in iedere bouw
terug zien is de aandacht die we kunnen bieden aan onze kinderen waar dat
nodig is. Dat heeft onder andere te maken met de inzet van meerdere
professionals (leerkrachten en onderwijsassistenten). We hebben vertrouwen
in de kinderen en onszelf om verder te groeien en met deze verandering door
te gaan.
Iedere bouw heeft een evaluatie geschreven waar ze specifieker op die bouw
ingaan en vertellen hoe de afgelopen weken eruit zagen.

Hoe zagen de afgelopen weken eruit?
Leerjaar 2-3
De eerste schoolweek hebben we geprobeerd om de kinderen van leerjaar
één tot en met drie kennis te laten maken met hun stamgroep en daarnaast
verbinding te laten houden met de andere groepen binnen de onderbouw.
We hebben deze eerste week elke dag samen buiten gespeeld van 10.30u
tot 11.00u. Wat ons opviel was dat de verschillende leerjaren zeer makkelijk
met elkaar konden mengen. De tweede week zijn we gestart met het samen
binnenspelen. Dit hebben we vier dagen per week gedaan van 11.30u tot
12.00u. De leerjaren twee en drie werden over twee lokalen verdeeld waar ze
onder begeleiding samen mochten spelen. De focus lag hierbij op samen
spelen voor alle kinderen en voor leerjaar twee was er het extra voordeel dat
ze mee konden kijken in het lokaal van leerjaar drie om te zien hoe daar
gewerkt wordt.
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Dit werd ook direct opgepakt. We hebben kinderen uit leerjaar twee al zien

spelen met de letterdozen die gebruikt worden in leerjaar drie. Ook zagen we
de kinderen uit leerjaar twee nieuwsgierig meekijken als een kind uit leerjaar
drie zijn werk moest verbeteren.
We merken aan de kinderen dat ze het ontzettend fijn vinden om
te kunnen blijven spelen met de kinderen uit de andere leerjaren. Er is voor
elk wat wils: er wordt genoeg gespeeld en er zijn opties om het leren
lezen, schrijven en rekenen te ontdekken.

De structuur en schoolregels (we lopen stil op de gang, tijdens het
spelen gebruiken we een zachte stem) zitten er na vijf weken al helemaal in.
Dit geeft ons het vertrouwen dat we na de herfstvakantie een groot deel
van de ochtend leerjaar twee en drie kunnen combineren.

Vanaf maandag 4 oktober gaan we tot aan de herfstvakantie oefenen met
waar we na de herfstvakantie mee gaan starten. Dit houdt in dat leerjaar
twee van 08.45u tot 10.00u in de klas van leerjaar drie zal zijn om daar onder
begeleiding van juf Marlies/Cobie het werkje te maken dat ze normaal
gesproken in hun eigen klas zouden maken. Leerjaar drie is dan bezig met
lees-/schrijfonderwijs. De hoop is dan dat de kinderen uit leerjaar twee die
interesse hebben in lezen/schrijven, stukjes van de lees-/schrijfles oppakken
van leerjaar drie.
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Waar we tegenaan zijn gelopen is dat er kinderen uit leerjaar één zijn die
ook graag mee willen draaien in het ‘samen spelen-systeem’. We willen
graag groepsdoorbrekend werken (en dus alle kinderen de kans geven om te
leren van andere groepen) maar we moeten ergens een grens trekken met

oog op de leerlingaantallen. We zijn binnen het team aan het overleggen hoe
we hier het beste mee om kunnen gaan.

Leerjaar 3-4
In de middagen worden op maandag, dinsdag en donderdag leerjaar 3 en 4
gecombineerd. Dit doen we al vanaf de eerste week van het schooljaar. Deze
combinatie is voor zowel leerjaar 3 (ze leren van een leerjaar dat verder is
dan zij) als voor leerjaar 4 (ze zijn op deze momenten de oudste)

verfrissend.

Het middagprogramma bestaat meestal uit een combinatie

van Jeelo/Engels/schrijflessen, een knutsel/dans/muziekactiviteit en samen
spelen. Doordat we in alle bouwen dezelfde structuur (denk aan regels en
gebruiken) hanteren verliep de combinatie vanaf de eerste week al soepel.
Voor de komende tijd willen we graag op dezelfde manier verder. We zijn op
zoek naar leuke uitjes die we kunnen koppelen aan de Jeelo thema’s zodat
we met de leerjaren 3 en 4 op pad kunnen.
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Leerjaar 4, 5, 6

Drie leerjaren in één groep. Het leek een enorme uitdaging, een droom. We
hadden hoge verwachtingen van onszelf, van de kinderen en van onze
plannen. Die hoge verwachtingen voelden we ook bij de ouders. Misschien
wel deels gecreëerd door ons eigen enthousiasme.

We zijn gestart. Was het ingewikkeld? Ja! Was het zoeken en uitproberen?
Ja! Maar het staat! Ons onderwijs, volgens onze visie, samen met collega’s,

samen met leerlingen, leerlingen samen met elkaar. We vlechten
de

coöperatieve

werkvormen,

buitenlessen,

projectgebonden

lessen (passend bij het huidige Jeelo-project), digitale vaardigheden, actieve
instructies waarbij materiaal een belangrijke plek heeft, allemaal door de
week heen. Er is rust in de klas en op het leerplein tijdens de werkuren. We
kunnen met trots zeggen: ‘De basis staat!’

Zijn we dan nu exact waar we willen zijn? Nee, zeker niet! Met een
uitroepteken. We zijn onderweg, goed begonnen en we stellen onze route bij
waar nodig.
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De gebieden waar we op korte termijn verder op willen ontwikkelen zijn:

•

De samenwerking in het middenbouwteam verloopt al aardig soepel.
De komende tijd gaan we kijken hoe we dit nog meer kunnen
optimaliseren.

•

Ons onderwijs voor de sterkere leerlingen stabieler vormgeven.
Denk hierbij aan verrijking voor reken- en taalvakken. Waar meer
gevraagd wordt van een kind dan een lesje maken. Opdrachten die
in samenwerking met andere kinderen worden gemaakt. Waarbij
meer zelfstandigheid wordt gevraagd, maar we een heldere instructie
niet willen vergeten. Zodra het materiaal binnen is, vertellen wij hier
graag meer over. Voor rekenen zijn we al een eind en wachten we op
de

methodiek

die

is

besteld:

RekenXL.

Deze

methodiek

is het Googlen waard.
•

We genieten van de kleine groepjes waarin we lesgeven. Dit willen
we

verder

uitbouwen.

We

starten

hierbij

met

rekenhiaten

(rekenonderdelen die kinderen moeilijk vinden). We krijgen regelmatig
van de kinderen te horen dat ze het nu ein-de-lijk snappen. De didactiek
en de lesstof is niet direct veranderd. De instructie komt alleen anders
binnen als je werkt met minder kinderen. Dit is het grootste voordeel van
werken met een co-teacher.
•

Het rooster voor ambulante begeleiding is inmiddels rond. Kinderen
die een vak lastig vinden, krijgen dan extra hulp (soms in een klein
groepje) buiten de klas.
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Leerjaar 7 en 8

Vanaf het begin van het schooljaar heerst er ontzettend veel rust in
de bovenbouw. De eerste weken hebben wij als een enorm succes ervaren,
zowel op sociaal als op cognitief gebied. Na de vakantie zijn wij begonnen
met het rekenen anders te organiseren. De kinderen zijn nu ingedeeld in drie
kleurgroepen (blauw, groen of oranje). Wanneer de ene groep instructie
heeft, hebben de andere groepen de keuze om zelfstandig te werken in de
klas of op het leerplein. Hierdoor ontstaat er in de klas tijdens de instructies
rust. Doordat de groepen wat kleiner zijn, hebben wij het gevoel dat wij
iedereen echt kunnen zien en helpen.
Voor de kinderen in de oranje rekengroep wachten wij nog op de
lesmaterialen van RekenXL. Op dit moment maken zij de reguliere lesstof en
als extra de opdrachten uit Rekenverrijking van Snappet. Zodra de materialen
binnen zijn (leveringsproblemen Heutink) werkt de oranje rekengroep naast
de reguliere lesstof aan de projecten van RekenXL en zullen zij worden
uitgedaagd om met elkaar moeilijke wiskundige opdrachten op te lossen.

Nieuwsbrief
Het werken op het leerplein wordt door de kinderen van de bovenbouw heel

positief ervaren. Hieronder enkele reacties van de leerlingen:
Gijs: “Het is heel fijn. Je kan er heel goed werken en ik kan mij daar goed
concentreren. Vaak loopt er ook een juf rond die je kan helpen”.
Amin: “Het werken op het leerplein is leuk en fijn. Ik kan mij daar goed
concentreren en ik vind het een leuke plek om te werken.”
In de komende periode hopen wij het RekenXL te implementeren, zodat wij in
de volgende update jullie kunnen informeren over onze bevindingen. De
instructies staan stevig en wij zien veel succeservaringen bij de kinderen.

Deze succeservaringen zijn erg waardevol en willen wij de komende periode
ook zeker blijven aanmoedigen. Daarnaast willen wij in de komende periode
al voorzichtig kijken waar wij op andere vakgebieden ook kunnen
vernieuwen.
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Ons gymonderwijs
De gymles staat voor leerjaar 3 tot en met 8 op het rooster voor de
maandagmiddag en de woensdagochtend. We hadden in de zomervakantie
voor deze momenten een gymdocent gevonden. Helaas kregen we in de
eerste schoolweek te horen dat deze gymdocent is uitgevallen. Voor de
maandagmiddag zijn we nog steeds zoekende naar een geschikte docent.
Tot we die gevonden hebben vangen juf Wilma en meester Vincent, waar
mogelijk, de lessen op. Doordat we volle roosters hebben zal dit niet altijd
lukken. Voor de gymles op de woensdagochtend hebben we een nieuwe
docent gevonden: Sven. We merkten na zijn eerste gymles dat de kinderen
het weer heerlijk vonden om in de grote gymzaal te gymmen.
We kijken nu al uit naar de komende lessen!
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Ouders weer in school
We vinden het erg fijn dat de Coronamaatregelen wat meer zijn versoepeld.
Dit betekent dat ouders weer in de school mogen komen. Wel willen we dit
beperken tot wat echt nodig is. Tijdens de Corona-periode zijn de kinderen
van leerjaar 1/2 zo zelfstandig geworden dat we dit graag willen blijven
stimuleren. Ze doen zelf hun schoenen uit en hangen hun jas en tas op.
Jullie mogen jullie kinderen buiten gedag zeggen en zelf naar binnen laten
gaan, maar even meelopen behoort vanaf nu ook weer tot de mogelijkheden.
Graag op de gang afscheid nemen en niet mee de klas in.

Willen jullie ook allemaal weer sloffen meegeven naar school (indien dat nog
niet gebeurd was)?
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Absentie melden via Parro
Graag willen we van jullie kind(eren) weten wanneer hij/zij niet naar school
kan/kunnen en om welke reden dit is.

Via Parro kun je de absentie van jouw kind doorgeven. Dit doe je door in de
Parro-app jouw kind te selecteren en dan het kopje 'absentie melden' aan te
klikken. Je krijgt dan drie keuzes: huisarts/specialist, tandarts of ziek. Je kunt
één van desbetreffende opties kiezen. De leerkrachten krijgen vervolgens
een melding dat jouw kind afwezig is en zullen, mocht dat nodig zijn, contact
met jou opnemen.

Zandpoppetje gemaakt door Tess, Amani en Jasmijn, middenbouw
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Allergieën of diëten?
In de klas wordt er regelmatig getrakteerd als er iemand jarig is. Het is van
belang om te weten welke kinderen bepaald soort voedsel niet mogen eten of
dat er andere bijzonderheden zijn. Denk aan bijvoorbeeld geen varkensvlees
eten,

geen

producten

eten

waar

gelatine

in

zit,

maar

ook

allergieën/intoleranties zijn belangrijk voor ons om te weten.

Als er bijzonderheden zijn dan kun je dit doorgeven aan Marlies Feenstra:
m.feenstra@ooz.nl.
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Groene planten voor in school
Voor in school zijn wij op zoek naar mooie, grote, groene planten die onze
school kunnen opfleuren en groener kunnen maken. Het liefst planten in pot.
Heb je planten over waarvan je denkt: die mogen wel op school staan? Heel
graag! Je mag ze – wanneer het uitkomt – komen brengen en in de
teamkamer neerzetten.

Alvast heel erg bedankt!

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

