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Alle goeds voor 2022!

Namens het hele team willen wij jullie allemaal alvast een hele fijne
kerstperiode wensen met een goed en gezond uiteinde én een heel fijn
begin van 2022.



Donderdag 16 december    Foute kersttruiendag

Vrijdag 17 december Kerstviering
Van 15:30 – 16:30 uur organiseren we in elke klas een kerstborrel

Vrijdag 17 december Start kerstvakantie

Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari
Kerstvakantie

Maandag 10 januari    Eerste schooldag na de        
vakantie

Dinsdag 11 januari Luizencontrole

Vrijdag 14 januari Jeelo-workshops groep 5 - 8
Welke ouders vinden het leuk om 's middags te komen helpen?



Beste ouder(s) / verzorger(s),

Zoals gisteravond is aangekondigd in de persconferentie, zal ook het

Avontuur vanaf maandag 20 december gesloten zijn. Dit betekent dus dat

voor de kinderen vanaf vrijdagmiddag 17 december de kerstvakantie begint.

Leerjaar 1 tot en met 4 is om 12:00 uur vrij. Leerjaar 5 tot en met 8 gaat tot

15:15 uur naar school. Aansluitend zal om 15:30 uur de kerstborrel beginnen.

Er zal in de aankomende week geen thuisonderwijs gegeven worden door de

leerkrachten.

We begrijpen dat dit lastig kan zijn voor ouders. Heeft één ouder in het gezin

met twee ouders een cruciaal beroep? Dan verzoeken we de ouders de

kinderen zelf op te vangen. Hieronder een link naar de lijst met cruciale

beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-

beroepen.

Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen stuur dan een mail vóór

vrijdag 17 december 15:00 uur met daarin:

- opvangdagen die nodig zijn

- naam en leerjaar van het kind

De noodopvang zal alleen onder schooltijden zijn. Op donderdag 23

december en vrijdag 24 december sluit de school om 12.00 uur.

Hoe het na de kerstvakantie eruit zal zien weten wij niet. We gaan er nu nog

vanuit dat we op maandag 10 januari 2022 weer open zijn.

Zijn er vragen of wil je doorgeven dat je gebruik wilt maken van de

noodopvang, dan kun je via de mail contact opnemen met Marije of Roeland,

info-hetavontuur@ooz.nl.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roeland Omlo
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Wat doen we met kerst?

Kerst op school vieren we dit jaar een beetje aangepast.

De kerstviering zal komende vrijdag worden gehouden, 17 december. We

organiseren voor alle kinderen in zijn/haar eigen klas een kerstborrel.

Deze zal van 15:30-16:30 uur zijn zodat iedereen om 17:00 uur weer thuis is.

De kinderen nemen 4 á 5 zelfgemaakt hapjes mee. We geven er een

feestelijke tint aan en zullen samen met de kinderen de klassen mooi en

chique gaan versieren. Iedereen mag in feestelijke, galakleding komen. Maar

je mag ook in je gewone kleren komen als je dat liever wil.

De kerstborrel is zonder ouders. We hopen dat jullie er volgend jaar allemaal

weer bij kunnen zijn.

Voor de kinderen die tot 15:15 uur naar school gaan: die mogen van 15:15 –

15:30 uur op school blijven.

Nog even alles op een rij:

Wat: kerstborrel in sjieke-, galakleding

Wanneer: vrijdag 17 december

Hoe laat: 15:30 – 16:30 uur.

Meenemen: 4 á 5 kleine zelfgemaakte hapjes

Kerstviering



Nieuwbouwplannen

De besturen en de gemeente Dalfsen hebben een plan opgesteld in verband

met de nieuwbouw van scholen in Dalfsen. Het Avontuur wordt daarin ook

genoemd.

Dit plan wordt voor het eerst in januari in onze MR besproken. En vanaf dat

moment wordt de MR en de ouders betrokken bij het proces.

Misschien heb je het al in de media gelezen? Wij hadden liever gehad dat de

ouders van het Avontuur vooraf al wisten van deze plannen. We staan in het

begin van het proces en er is niets concreets te melden, niets over concrete

samenwerking tussen scholen en niets over waar, wanneer en hoe het eruit

komt te zien.

Daarnaast lezen wij in de krant “het krimpende Avontuur”. Hier zijn we niet

over te spreken, want wij groeien en daar zijn we trots op. Intern gaan we

bekijken hoe we het beste met deze foute berichtgeving om kunnen gaan.

Wordt zeker vervolgd…
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Zelftests

Vandaag krijgen de kinderen van leerjaar 6 tot en met leerjaar 8 vijf zelftests

mee naar huis. In elk doosje zit één zelftest. Het advies is dat de kinderen,

met hulp van hun ouders/verzorgers, de testen bij zichzelf afnemen. Nu is het

natuurlijk zo dat de scholen drie weken dicht zijn. Als het duidelijk is wanneer

onze school weer opengaat zien we het liefst dat de kinderen zich twee keer

per week testen, ongeacht klachten. Wanneer deze negatief is mogen de

kinderen naar school komen.
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Kerst in Dalfsen

Herinneren jullie nog de prachtige kerstwandeling van vorig jaar, waar jong

en oud langs versierde tuinen het kerstverhaal konden zien? Ook dit jaar

komt er in Dalfsen weer een kerstactiviteit. Acht prachtig ingerichte tuinen

gaan samen de geheimen achter kerst onthullen. Sommige kinderen uit

Dalfsen hebben op school een tekening van zich zelf gemaakt. Kom je kijken

of je je eigen tekening kan ontdekken in één van de tuinen? En kan je ook de

geheime codes kraken die in de tuinen zijn verwerkt? We beginnen met het

kerstverhaal en gaan vanuit daar samen op ontdekkingsreis.

De tuinen zijn verdeelt langs een route van ongeveer 3 km in de buurt van het

centrum van Dalfsen. Ze zijn te bezichtigen van 19 t/m 28 december, van 10

tot - 22 uur. ’s Avonds zullen de tuinen mooi verlicht zijn. Iedereen kan op een

eigen gekozen tijdstip langs de tuinen wandelen of fietsen.

De route begint aan de Pastoriestraat 24 en gaat vervolgens langs

‚Rozengaerde’ Pastoriestraat 1, Brandkolkstraat 1, Rynoldingstraat 12,

Ruitenborghstraat 91, Kastanjelaan 15, Acacialaan 10 en eindigt aan de Van

Lentestraat 55. Parkeergelegenheid kun je vinden bij de CBS De Spiegel in

Dalfsen. De Routekaarten met alle informatie zijn af te halen bij de Jumbo,

Albert Heijn, Read Shop en Primera en Bibliotheek. Voor de route en meer

informatie kun je ons ook volgen op Facebook of Instagram: ‘Kerst in Dalfsen’

We zien er naar uit dat ook dit jaar zoveel mogelijk mensen afzonderlijk van

elkaar op een eigen gekozen tijdstip (dus geheel coronaproof!) de geheimen

achter kerst komen ontdekken.

We wensen iedereen een gezegende kersttijd,

Het projectteam van ‘Kerst in Dalfsen’: Anja, Elize, Lotty en Kari
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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


