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Welkom
Het Avontuur heeft er weer een aantal nieuwe leerlingen bij. We heten
Hayes en Heja en hun ouders van harte welkom. Wij wensen jullie veel
plezier op Het Avontuur!

Woensdag 17 november

Eerste keer schoolfruit

Op deze dag krijgen de kinderen fruit van school. Er volgt nog een bericht
hierover in Parro.

Donderdag 25 november

Studiedag

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

Vrijdag 26 november Musical leerjaar 5/6 ter
afsluiting Jeelo-project “Omgaan met elkaar”
Ouders van leerjaar 5/6 zijn welkom vanaf 13:15 uur

Vrijdag 3 december

Sinterklaasviering

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Dinsdag 7 december
je eigen product”

Opening Jeelo “Maken van

Vrijdag 10 december

Oudercafé

Vrijdag 10 december

Jeelo workshopmiddag

Donderdag 23 december

Kerstviering

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Vrijdag 24 december

Start kerstvakantie

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari
Kerstvakantie
Eerste schooldag na de vakantie
januari

Maandag 10

Personeel
Juf Valerie
Mijn naam is Valerie IJsseldijk en ik ben 23 jaar oud. Ik woon in Hoonhorst. Ik
ben sinds dit jaar begonnen aan de verkorte deeltijd-opleiding Pabo bij de
Katholieke Pabo in Zwolle. De komende tijd zal ik stage gaan lopen bij groep
4/5/6 van Het Avontuur in Dalfsen. De focus zal hierbij gaan naar groep 6. Ik
zal na de herfstvakantie op de dinsdag en woensdag aanwezig zijn tot de
meivakantie. Ik heb veel zin in deze stage!

Groetjes Valerie IJsseldijk
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Evaluatie innovatietraject onderbouw
periode 27-09 tot 29-10
Hoe zagen de afgelopen weken eruit?

Leerjaar 2-3
We zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met het vormgeven en het naar
onze hand zetten van de combinatie 2/3. Voor de herfstvakantie hebben we
een aantal proefdagen gedraaid volgens het originele plan: leerjaar 2 sluit
drie keer per week aan bij de leesles van leerjaar 3 om daar aan hun werkje
te werken en hopelijk iets op te pakken van de leesles. We hebben aan deze

proefdagen gemerkt dat dit plan toch niet helemaal is waar we naar op zoek
zijn. Het wrikte aan een aantal kanten. De voornaamste knelpunten waren
dat we leerjaar 1 iets tekort doen door leerjaar 2 drie keer per week tijdens
een kringmoment de klas uit te ‘sturen’ (we ontnemen leerjaar 1 hiermee dat
ze zich kunnen spiegelen en optrekken aan de hogere groep), dat leerjaar 2
teveel mist van het basisaanbod en dat het van leerjaar 3 behoorlijk wat
focus vraagt. We hebben daarom met elkaar overlegd hoe we dit nu voor
iedereen prettiger kunnen vormgeven en hoe we de kinderen dan maatwerk

kunnen bieden.
We zijn met de volgende 3 punten gekomen:
1. We behouden de gezamenlijke speelmomenten tussen leerjaar 2 en 3,
maar laten hier groep 1 ook aan mee doen. Dit doen we drie keer per week.
2. Drie keer per week laten we een groepje uit leerjaar 2 al leesinstructie
volgen in leerjaar 3. Dit beslaat een groepje van ongeveer vier á vijf kinderen.
Van deze kinderen zien we dat ze nu al klaar zijn om echt te starten met
leesonderwijs. De andere kinderen uit leerjaar 2 observeren we de komende
tijd tijdens de gezamenlijke speelmomenten, tijdens de leesles die zij op
vrijdag volgen (zie punt 3) en ze krijgen in hun basisgroep spelletjes en
activiteiten aangeboden die hen voor zal bereiden op het leesonderwijs. Uit
deze observaties kunnen we een tweede groepje vormen dat vanaf
januari/februari leesonderwijs aangeboden zal krijgen in leerjaar 3.
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3. Elke vrijdag komt leerjaar 2 in zijn geheel om 09.00u naar leerjaar 3

om een leesles bij te wonen. Alle kinderen van leerjaar 2 krijgen op deze
manier toch de kans om stukjes van de leesles op te pikken indien daar
behoefte aan is én doordat leerjaar 2 pas om 09.00u vertrekt kunnen zij nog
de gehele kring meemaken in hun basisgroep.
We hopen door de komende tijd met de drie bovenstaande punten aan
de slag te gaan dat alle drie de groepen lekker aan spelen en aan leren
toe komen. We merken nu al dat het voor de kinderen heel normaal is om
te switchen van groep. Dat is erg fijn om te zien. Hierdoor is er geen

drempel om bij elkaar ‘op bezoek’ te gaan waardoor er een open
leeromgeving ontstaat.

Leerjaar 3-4
Over de combinatie leerjaar 3-4 valt ten opzichte van de vorige evaluatie
niet veel nieuws te vertellen. De samenwerking tussen deze twee
groepen verloopt zeer prettig. Het is goed te merken dat de kinderen van
leerjaar 3 zich regelmatig optrekken aan leerjaar 4. Dit merken we
bijvoorbeeld tijdens de Jeelo-lessen of tijdens Engels. Leerjaar 3 vindt het
interessant om te zien dat leerjaar 4 tijdens de schrijflessen bezig is met
hoofdletters. We vonden het fijn te zien tijdens ons uitje naar museum De
Paltehof dat deze twee groepen zich echt één grote groep kunnen voelen.

Doelen leerjaar 3-4
Tot aan de kerstvakantie starten we het leesproces op met kinderen die daar
zelf al mee begonnen zijn en gaan dat structureren. We bieden de overige
kinderen uit leerjaar 2 spelenderwijs het voorbereidend lezen aan en

observeren wie hier interesse in toont. Dit spelenderwijs aanbieden gebeurt
zowel in leerjaar 2 als in leerjaar 3. Vanaf de kerstvakantie starten we met de
tweede instructiegroep (leerjaar2) met Veilig leren lezen.

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden over de midden- en
bovenbouw.
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Corona
In verband met de oplopende coronacijfers adviseren we vanaf maandag
weer mondkapjes voor ouders en bezoekers. Daarnaast bespreken we met
onze kinderen het handenwassen en hoesten in de elleboog. Ouders blijven
welkom om hun kind naar het klaslokaal te brengen. Per evenement bekijken
we hoe we omgaan met de maatregelen.
Voor ons is het belangrijkste dat onze school open blijft, alle leerlingen fysiek
les kunnen krijgen en dat de contacten met ouders ook zoveel mogelijk fysiek
kunnen doorgaan. De oudergesprekken gaan dus ook fysiek door.
Indien er andere richtlijnen vanuit de overheid komen laten wij het weten.

Jeelo
Musical leerjaar 5/6
Op vrijdag 26 november gaat leerjaar 5/6 een toneelvoorstelling opvoeren.
Deze musical is genaamd: Een boom voor het Babbelplein.
De repetities zijn in volle gang, liedjes worden uit het hoofd geleerd, teksten
worden nog iets aangepast en over het decor wordt al hard nagedacht.

Alle ouders van leerjaar 5/6 zijn vanaf 13:15 uur welkom om de uitvoering bij
te wonen.
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Schoolfruit
Vanaf woensdag 17 november krijgen de kinderen drie keer per week
schoolfruit. De dagen waarop zijn nog niet bekend. Zodra dit bekend is wordt
dit met jullie gecommuniceerd.

Wil je weten wat er wekelijks geleverd wordt? Meld je dan alvast aan voor de
nieuwsbrief via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Voor meer informatie ga naar www.euschoolfruit.nl.
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Verkeersveiligheid rondom school
In de MR-vergadering van 4 November jl. hebben we gesproken over de
verkeersveiligheid rond onze school. We krijgen de laatste tijd signalen
binnen dat er zorgen zijn over de verkeersveiligheid en dat heeft onze
aandacht. Binnenkort wordt er overleg gevoerd tussen de zogenaamde
‘verkeersouders’ van de diverse basisscholen, de politie en de gemeente
over de veiligheid rond onze scholen.
Als jullie, als ouders, zaken hebben die meegenomen moeten worden in dat
overleg dan kan dat via de MR-mail worden gedeeld met ons.
Om de verkeerssituatie rond onze school vrijwel meteen te verbeteren
kunnen we zelf ook initiatief nemen. We willen daarom een aantal
basisafspraken nog even onder de aandacht brengen.

Afspraken
- We zouden graag zien dat zoveel mogelijk ouders met de fiets of te voet
naar het Avontuur komen. Soms kan dit niet en daar is uiteraard alle begrip

voor.
- Als je met de auto komt, dan gelieve niet in de bocht langs de
Ruigedoornstraat te parkeren. Dit zorgt vaak voor een onoverzichtelijke
situaties. Gebruik a.u.b. de hele Van Tydencamp straat om te parkeren en
probeer de auto niet voor de oprit van de bewoners te parkeren.
- Rijd langzaam en geef voorrang aan fietsers en mensen te voet.
- Steeds vaker zien we ook dat ouders van de groepen 4 t/m 8 ook langs de
Henri Dunantstraat parkeren. Deze parkeerplek is ook onwenselijk, omdat het
zicht op het kruispunt wordt ontnomen en hier steken veel kinderen over.
- Zouden ouders die wachten op hun kinderen niet willen wachten op het
pleintje van de Trefkoele? Kinderen zouden zonder na te denken over
kunnen steken als ze hun ouders zien en ook dat kan leiden tot gevaarlijke
situaties.
- Bij het grote plein is parkeren bij de Trefkoele het beste alternatief.
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Tot slot hebben we besproken dat de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8

ook met de leerlingen in gesprek gaan. We zien nog te vaak dat leerlingen op
de fiets vanaf het plein zonder na te denken of rond te kijken het kruispunt op
fietsen. Dat is onwenselijk en ronduit gevaarlijk.

We hopen dat we samen voor een veilige sfeer kunnen zorgen rond het
Avontuur.

Vragen? Mail de MR (mr-hetavontuur@ooz.nl) of spreek ons aan op het

plein.

Met vriendelijke groet,
Jos de Boer, mede namens de MR
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AAN in het donker

VVN afd. Dalfsen, Gemeente Dalfsen en Politie Dalfsen vragen uw en jouw
aandacht voor het volgende.
"Nu we de winter ingaan moeten we weer vaker in het donker fietsen. En dan
gaat het erom dat je gezien wordt door de andere verkeersdeelnemers. Dus:
AAN in het donker, zodat je weer veilig thuiskomt.“

AAN in het donker

Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je
valt dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter.
Gelukkig gaan de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Sta jij ook
AAN?

Veilig Verkeer Nederland fietsverlichting, fiets, zichtbaarheid
Bijna alle fietsers (95%) vinden het gevaarlijk om in het donker geen
verlichting aan te hebben. In het donker en bij slecht zicht is het dan ook
verplicht verlichting te voeren. Het gebruik van losse fietslampjes is
toegestaan, maar vaste fietsverlichting heeft veel voordelen. Daarom zijn wij
hier voorstander van.
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Hoe val jij op?

Je kan zelf al veel doen om op te vallen in het verkeer.
1. Zet je fietslicht aan
Meedoen is makkelijk! Een handig signaal is de straatverlichting. Staat deze
aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is
verlichting verplicht.
2. Check je fiets
Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk
met de VVN Fietscheck. Is je verlichting kapot? Repareer het zelf of breng je

fiets naar de fietsenmaker, zodat je weer veilig onderweg kunt.
3. Val op met je kleding
Bij regen, schemering en in het donker valt felle of lichtgekleurde kleding het
beste op. Reflecterende strips helpen ook om beter op te vallen.
We roepen dan ook iedereen op om bovenstaande regels goed te lezen en
op te volgen.

Ouders; ook u kunt helpen, controleer of uw kind een fiets met goed
werkende verlichting heeft, uw kind is een kostbaar bezit en een simpel
lampje mag nooit hun veiligheid in gevaar brengen. Iedere automobilist weet
hoe slecht fietsers zonder licht zichtbaar zijn in het donker, vooral bij nat
weer.

De regels voor fietsverlichting
Waar voldoet correcte verlichting aan? Mag je verlichting knipperen? Waar
kun je losse lampjes aan bevestigen? We vertellen je alles over de regels
voor fietsverlichting.

Met onze fietsverlichtingscampagne zetten we ieder jaar fietsverlichting in de
'spotlight'. Bijvoorbeeld met tips om op te vallen, reparatie-video's en
manieren om in actie te komen. Is jouw fietsverlichting in orde?
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Wanneer doe je je licht aan?

Je herkent het vast: je zit 's avonds in de auto en opeens valt het op hoe
slecht een fietser zonder licht te zien is. Het is dan ook verplicht je
fietsverlichting aan te hebben in het donker én bij slecht zicht overdag. Je
kunt een boete krijgen als je verlichting in deze situaties niet in orde is. Een
handige cue voor 's avonds is: straatverlichting aan = fietsverlichting aan.

De wettelijke regels voor fietsverlichting in het kort:
· Wit of geel licht voor, rood licht achter.
· De lampjes moeten recht vooruit of recht achteruit schijnen.
· De verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden.
· De lampjes moeten goed zichtbaar zijn, er mag dus niets voor of overheen
hangen.
· De lampjes mogen niet knipperen.
· Heeft je fiets twee voorwielen? Dan moeten aan de voorkant twee witte of
gele lichten gevoerd worden op gelijke afstand vanuit het midden van de
fiets.
· Het gebruik van extra verlichting of spaakverlichting is niet toegestaan.

Nieuwsbrief
Vaste fietsverlichting
Het gebruik van losse fietslampjes is toegestaan, maar vaste fietsverlichting

heeft veel voordelen. Daarom zijn wij voorstander van het gebruik van vaste
fietsverlichting. Hierbij is het wel belangrijk dat de verlichting het keurmerk
heeft. Op de website van Stichting RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF) vind
je tips, feitjes en de merken die het keurmerk hebben. Is je fietsverlichting
kapot? Met onze handige uitlegvideo's repareer je dit gemakkelijk zelf!

Losse fietslampjes
Gebruik je toch losse lampjes? Dan mag je ze in plaats van op je fiets ook

vastmaken aan je kleding of op je tas. Dit mag alleen op het bovenlichaam.
Het bevestigen van lampjes op je hoofd, armen of benen is dus niet
toegestaan.

Regels voor reflectie
Ook reflectie is belangrijk om goed op te vallen op de fiets. De wettelijke
regels hiervoor zijn:
· Een rode reflector (geen driehoek) op de achterkant van de fiets.
· Witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of banden.
· 4 (amber)gele reflectoren op de trappers.
· Spaakreflectoren, die in de lengte op een spaak worden vastgemaakt, zijn
niet toegestaan.
· Heb je een fiets met 2 achterwielen? Dan moet aan de voorkant een extra
witte reflector worden bevestigd.

Bron:
start

VVN,

https://vvn.nl/nieuws/wintertijd-fietsverlichtingscampagne-van-
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Jeelo-workshopmiddag
Elke eerste vrijdag van de maand staat er voor leerjaar 5 tot en met 8
"Jeelo workshopmiddag" op het programma. Dit zijn creatieve workshops die
georganiseerd mogen worden door jullie, de ouders. Aan de hand van het
bijbehorende Jeeloproject mag je een eigen invulling geven aan de
workshop. Je kunt van alles bedenken en er is heel veel mogelijk!

Wel

vragen we je om zelf voor materiaal te zorgen of te kijken wat wij op school
aan materiaal al hebben.

Lijkt het je leuk om een keer zo'n middag te begeleiden? Elke groep bestaat
uit ongeveer 10 kinderen. De tijd is van 14:00 – 15:15 uur inclusief een
kwartier pauze.

Via Parro zal Marlies een week van te voren een berichtje uitzetten ter
herinnering aan de workshopmiddag en om je op te kunnen geven.

Even alle data op een rij:

Vrijdag 10 december
Vrijdag 14 januari
Vrijdag 4 februari
Vrijdag 4 maart
Vrijdag 8 april
Vrijdag 3 juni

Opgeven kan altijd via de mail naar Marlies (m.feenstra@ooz.nl).
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Wist je dat...Socials!
- we druk bezig zijn om onze website te vernieuwen? Samen met een
grafisch vormgever wordt de website van het Avontuur in een nieuw jasje
gestoken. Wanneer het zover is krijgen jullie allemaal een bericht; kom je
dan ook een digitaal kijkje nemen?

- het Avontuur een eigen Facebookpagina heeft? Je kunt ons vinden via
Facebook → @HetAvontuurDalfsen

- we ook op Twitter actief zijn? Via @AvontuurDalfsen kan je ons volgen

- we over Instagram aan het nadenken zijn? Mochten we daar binnenkort
ook op te vinden zijn dan horen jullie dat uiteraard via deze weg.

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

