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Welkom

Het Avontuur heeft er weer twee nieuwe leerlingen bij. We heten Luca en

Khaled van harte welkom bij ons op school. Wij wensen beide jongens en

hun gezinnen veel plezier op Het Avontuur!



Donderdag 16 december    Foute kersttruiendag

Dinsdag 21 december    Foute kersttruiendag

Vrijdag 17 of donderdag 23 december

Kerstviering
Meer info over de kerstviering volgt.

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 Maandag 
10 januari

Dinsdag 11 januari Luizencontrole

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



Wat doen we met kerst?

Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten wanneer we met elkaar

aandacht kunnen besteden aan onze kerstviering. We wachten daarom met

een concrete datum tot de corona-persconferentie van dinsdag 14 december.

Als wordt besloten dat de scholen open blijven dan houden we onze

kerstviering op donderdag 23 december. Als blijkt dat de scholen een week

eerder dichtgaan, dan houden we onze kerstviering op vrijdag 17 december.

Dat is al snel na de persconferentie, dat realiseren we ons. Daarom ook

hieronder alvast een korte beschrijving wat we gaan doen.

We willen het jaar graag met alle kinderen afsluiten. Iedereen in zijn/haar

eigen klas door middel van 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.

Nog even alles op een rij:

Wat: kerstborrel in sjieke-, galakleding

Wanneer: vrijdag 17 december OF donderdag 23 december (afhankelijk besluit

persconferentie dinsdag 14 december)

Hoe laat: 15:30 – 16:30 uur.

Meenemen: 4 á 5 kleine zelfgemaakte hapjes

Kerstviering



Juf Cobie met pensioen

Juf Cobie gaat op 1 januari 2022 met pensioen. In 1979 begon juf Cobie in

het onderwijs. Eerst in Zwolle, daarna in Ommen en de laatste 7 jaren op

onze school. Juf Cobie stopt nu dan echt. Zij gaat met haar man genieten van

vele mooie jaren samen. En er is genoeg te doen met haar lieve kinderen en

twee kleinkinderen. In verband met Corona gaat het afscheid anders dan

normaal. Natuurlijk zetten we juf Cobie samen met de kinderen even in het

zonnetje, een klein, maar een welgemeend zonnetje. Dat doen we op de

laatste vrijdag van dit jaar. Als team nemen wij ook op gepaste afscheid van

juf Cobie.

Wij zullen juf Cobie gaan missen. Met name haar positieve aanwezigheid

en betrokkenheid naar de kinderen. Dank je wel juf Cobie voor alle jaren dat

je onze kinderen zoveel hebt geleerd. Veel liefs van de kinderen, de ouders

en het team.

Personeel



Tussenevaluatie, 10-12-2021

Onderwijsvernieuwing in de middenbouw

Kijken

vanuit de behoeftes van de leerlingen

naar het aanbod

en het aanbod afstemmen op wat ieder kind nodig heeft.

Dit is onze grootste wens. Wij als middenbouwteam (maar eigenlijk ook als

schoolteam) merken dat dit geen wens meer hoeft te zijn, maar een doel.

Wekelijks maken wij concrete stappen richting dit doel. Zo hebben we de

afgelopen maanden voor ieder kind bekeken wat de behoeften zijn op het

gebied van rekenen en spelling.

We onderzochten welke rekenmoeilijkheden zijn ontstaan én wat de juiste

manier is om dit rekenprobleem te begeleiden. Daar hebben we ons plan op

aangepast. Soms een kleine aanpassing, met extra oefeningen op

rekenblobs voor die ene leerling. Soms een grote aanpassing in het

algemene rekenaanbod voor dit kind. Hierbij kunnen we ambulante

begeleiding of de co-teacher inschakelen.

Ook hebben we bekeken welke spellingproblemen bestaan. Een flinke

analyse, per leerling, per categorie, bijvoorbeeld de regel van ‘ring en bank’

(de ng/nk klank). Welke kinderen beheersen deze categorie: kunnen de

klank herkennen, een rijtje woorden met deze regel goed spellen én de regel

herkennen in een zin (met woorden waarbij meerdere categorieën door

elkaar staan zoals: verklaring)? De leerlingen die de categorie niet

beheersen, krijgen op taalblobs extra oefeningen specifiek gericht op deze

categorie.

Wanneer na de volledige analyse blijkt dat kinderen structureel meerdere

categorieën niet beheersen, verdienen ze extra instructie. De co-teacher

geeft dan twee keer in de week extra instructie aan deze leerlingen. In een

klein groepje, met duidelijke stappen die bij spelling altijd toe te passen zijn.

Evaluatie



De leerjaren zijn bij deze analyses geen uitgangspunt, maar een

concreet meetpunt. We houden de leerdoelen, die een kind gemiddeld hoort

te behalen binnen een bepaald leerjaar, in ons achterhoofd en meten

welke doelen aandacht behoeven. We mixen de kinderen uit

verschillende leerjaren, maar met gelijke behoeftes, door elkaar. Spannend,

want we hebben ons lang aan het klassieke jaarklassensysteem gehouden.

Maar oh, wat zien we kinderen groeien en plezier maken in het leren!

Buiten deze enorme stap hebben we de afgelopen periode

als middenbouwteam veel afspraken en taken op papier vastgelegd.

Wanneer je met 4 leerkrachten een groep draait kun je snel handelen op

situaties die je tegenkomt in de groepen. Wanneer een kind achter (of juist

voor) gaat lopen, en je signaleert dit, dan heb je veel sneller je plan en actie

klaarstaan om het onderwijs te verbeteren. Dit is een enorm verschil ten

opzichte van een groep die gedraaid wordt door een enkele leerkracht.

Maar werken in een team van 4 brengt ook ruis met zich mee. Want we staan

niet 5 dagen met zijn vieren in de groep. We zien elkaar wisselend door de

week. De zaken die we bespreken leggen we daarom vast in de klassenmap,

waar elk teamlid de afspraken weer terug kan vinden.

Er zijn uiteraard nog zaken die we de komende periode aandacht gaan

geven.

Evaluatie



Doelen voor de komende periode:

• De toetsweken komen er aan. Ons nieuwe toetssysteem is in

onze ogen geweldig mooi, maar uiteraard is dit niet (1, 2,

3!) geïmplementeerd. We zullen ons gaan inlezen en verdiepen

in de toetswijze en manier van analyseren.

• Alle kinderen zijn gewend aan de nieuwe manier van lesgeven.

Het richten op leerdoelen en tevreden zijn met de groei die je

behaald. Vooral die groei inzichtelijk maken, is iets waar we de

komende maanden volgende stappen in gaan maken. Dit zal dan ook

zichtbaar zijn in het Rapportfolio door middel van groeiplannen

en ontwikkeldoelen.

• RekenXL (verrijkingsprogramma voor rekenen) zal starten

na de toetsweken. Dan weten we exact welke kinderen hier aan

mee kunnen doen. En bieden we ieder kind die kans.

• Voor Jeelo gaan we verder met het ‘leren leren’. Dit houdt in dat

we kinderen gaan leren om informatie uit een tekst op te nemen, uit

het hoofd te leren en met succes een toets te maken. Hierbij

komen meerdere manieren van leren aan bod. Denk hierbij aan: het

maken van een samenvatting, feitjes stampen, creatieve manieren van

leren zoals gebruik van een mindmap.

Evaluatie



Onderwijsvernieuwing in de bovenbouw

Inmiddels zijn we al een aantal maanden bezig met de nieuwe manier van

organiseren binnen ons onderwijs. In de vorige evaluatie vertelden wij dat er

veel rust heerst in de midden- en bovenbouw en dat de indeling in kleine

instructiegroepen ervoor zorgt dat iedereen de instructie krijgt die hij of zij

nodig heeft. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat de nieuwigheid van

het werken op het leerplein er een beetje af is. De leerlingen zijn er inmiddels

aan gewend en weten wat er van ze wordt verwacht wanneer ze op het

leerplein aan het werk zijn, wat erg positief is. Ook de leerkrachten zijn

gewend aan de verschillende instructiegroepen en de planning die daarbij

hoort. Aan de andere kant merken we de afgelopen weken in zowel de

middenbouw als de bovenbouw enige onrust. De leerlingen houden zich niet

meer altijd aan de afspraken die er gelden op de gang en op het leerplein.

Voor ons is dit een teken dat we de regels weer wat moeten aanscherpen.

Toch heerst er tijdens de lessen nog steeds rust. Er is een duidelijke structuur

en de kinderen weten wat ze wanneer en waar kunnen doen.

In de afgelopen periode zijn er in de bovenbouw voor het eerst een paar

leerlingen verschoven van de ene instructiegroep naar de andere. We zijn er

trots op dat deze mogelijkheid er is en dat dit ook door de leerlingen als

positief wordt ervaren. De overgang van deze leerlingen is erg soepel

verlopen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen echt op hun niveau kunnen werken

en de uitdaging krijgen die ze nodig hebben om gemotiveerd te blijven. De

indeling en grootte van de instructiegroepen ervaren de kinderen als erg

prettig.

Evaluatie



Ongeveer vier weken geleden zijn de kinderen van de oranje groep gestart

met RekenXL. We hebben een tijdje op de materialen moeten wachten, maar

alles is binnen! Deze methode geeft verdieping en uitdaging binnen het

rekenen voor deze groep en de eerste indruk is erg positief. Ze hebben

bijvoorbeeld al geleerd over een zestallig getalsysteem en hoe je daarmee

kunt rekenen. Na een instructie op maandag of vrijdag kunnen ze hier verder

zelfstandig mee aan de slag.

Naast RekenXL zijn er voor alle leerlingen nieuwe rekenspellen in de klas

van ‘Sprongen vooruit’. De kinderen geven aan dat ze het fijn vinden om met

die spellen te werken. Hiermee leren ze spelenderwijs verschillende

rekenthema’s toe te passen. Zo leren ze bij het spel ‘vlaaien snaaien’

bijvoorbeeld rekenen met breuken.

Doelen voor de komende periode

• De komende periode gaan we met alle leerlingen individuele

ontwikkelgesprekken voeren. In die gesprekken zal er gesproken

worden over wat al goed gaat, waar een leerling trots op is en wat hij/zij

al behaald heeft, maar ook wat een leerling nog kan behalen of waar

hij/zij aan kan werken. We begeleiden de leerlingen naar een concreet

doel toe in MijnRapportfolio.

• Ook zijn we van plan om weer een goede balans te vinden tussen

binnen- en buitenlessen. Door de verschillende instructiegroepen en de

strakke planning is het even puzzelen hoe we dit goed kunnen

aanpakken.

• In januari staan de toetsen gepland met de nieuwe toetsmethode IEP.

Wij zijn als leerkrachten heel blij met deze nieuwe toetsen, maar ook

erg nieuwsgierig! Hoe werkt dit voor de leerlingen? De komende tijd

zullen we ons meer inlezen en verdiepen in IEP en de manier van

analyse.

Evaluatie



Coronamaatregelen op een rij

Nog even voor de zekerheid hieronder de coronamaatregelen voor het

Avontuur op een rij:

- kinderen van leerjaar 6, 7 en 8 dragen op de gangen zoveel mogelijk een

mondkapje;

- kinderen met milde klachten, dus ook een snotneus, blijven thuis en laten

zich testen bij de GGD;

- ouders komen, tijdens het halen en brengen van de kinderen, niet in school;

- oudergesprekken worden online gehouden;

- het overblijven gaat door voor kinderen die niet naar huis kunnen. Ouders

die thuiswerken laten hun kinderen thuis lunchen.

Heb je vragen n.a.v. deze maatregelen, dan horen we het graag!

Nieuwsbrief



IEP LeerlingVolgSysteem (LVS)

We stappen op Het Avontuur over op een nieuw leerlingvolgsysteem; het

IEP-LVS. Het IEP (Inzicht Eigen Profiel) LVS zal het CITO-LVS gaan

vervangen. Dit betekent dat wij vanaf januari 2022 geen Cito-toetsen, maar

IEP-toetsen af gaan nemen. Het team is erg blij met deze keuze.

IEP heeft op diverse vlakken een meerwaarde ten opzichte van de Cito-

toetsen, zoals:

-kindvriendelijk (veelal digitaal) toetsen;

-scores weergegeven in groei en niet afgezet tegen een landelijk gemiddelde;

-goede analysemogelijkheden voor de leerkrachten om ons onderwijs aan te

passen/te verbeteren;

-naast de cognitieve ontwikkeling (het hoofd), wordt de sociaal, emotionele

en creatieve ontwikkeling gevolgd (hart en handen);

-mogelijkheid om de toetsen beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van

onze kinderen (ander niveau, voorgelezen, op papier/digitaal etc.).

Het IEP-LVS heeft een filmpje gemaakt speciaal voor ouders:

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU.

Vragen? Stel ze gerust: m.ruijter@ooz.nl (Marije Ruijter).

Nieuwsbrief
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Start ‘s ochtends om 8.30 uur

De inloop op het Avontuur is vanaf 8:20 uur. De kinderen mogen vanaf die

tijd naar het klaslokaal komen. De lessen starten om 8:30 uur. De leerkracht

begint dan ook echt met de les. Het is belangrijk dat ieder kind op dat tijdstip

ook echt in de klas is en zijn/haar jas en tas opgehangen en uitgepakt heeft.

Nieuwsbrief



Musical leerjaar 5/6

Om het Jeelo-project "Omgaan met elkaar" af te sluiten heeft op vrijdag 26

november leerjaar 5/6 een toneelvoorstelling opgevoerd: 'Een boom voor het

Babbelplein'.

Ondanks de toen geldende coronamaatregelen is het toch gelukt om met

elkaar een spetterende musical te geven voor alle aanwezige ouders.

Jeelo



Opening Jeelo-project "Maken van je eigen product"

We gebruiken dagelijks allerlei producten. Wie maken die producten? En hoe

zien de productieprocessen eruit? Leerlingen gaan zelf aan de slag met

productontwikkeling tijdens dit Jeelo-project.

Voor de opening van dit project hebben we gekozen voor het proces van

kaarsen maken. Wat heb je daarvoor nodig? Hoe wordt een kaars precies

gemaakt?

Marlies de Koning heeft het ons allemaal uitgelegd en aan het einde van de

dag gingen alle kinderen met een zelfgemaakte kaars naar huis.

Wat waren ze trots op hun eigen gemaakte product!

Jeelo
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Sinterklaas toch op Het Avontuur

Sinterklaas kon vanwege Corona dit jaar helaas niet onze school bezoeken.

We hebben een alternatief sinterklaasfeest gehouden. Er lag

sinterklaaskleding en een gedicht klaar op het podium. Daarin stond dat

meester Roeland de invalsint mocht zijn voor een keer. Want sinterklaasfeest

moet je samen vieren. Op die manier konden we er toch een feest van

maken. Op het eind van de ochtend trok meester Roeland de

sinterklaaskleding weer uit en was hij weer meester Roeland.

Kinderen reageren heel verschillend. Soms ben je dan echt even Sinterklaas

en soms ook niet. De fantasie van kinderen is een bijzonder fenomeen. Voor

de kinderen blijft de echte Sint bestaan.

Volgend jaar komt de echte Sint weer op school.

Samen sinterklaasliedjes zingen. Dit werd muzikaal ondersteund door juf

Maaike op klarinet, meester Niels op trompet en juf Marlies ook op klarinet.

Nieuwsbrief
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Schoolfruit

Beste ouders / verzorgers,

Zoals u wellicht al gehoord of gelezen heeft, krijgen de kinderen elke

woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend schoolfruit.

Dit fruit wordt op deze ochtenden vers gesneden en klaargemaakt door een

enthousiast groep vrijwilligers ( soms ook door een opa of oma van 1 van de

schoolkinderen).

Voor het bezorgen van het fruit, vanaf de Trefkoele + naar school, hebben we

een mooie bakfiets klaar staan.

We zijn op zoek naar enkele ouders/ verzorgers die op 1 van deze drie

ochtenden een half uurtje willen helpen met het fruit naar de school brengen.

Voor meer info of om je op te geven, bel, app of mail met Judith Bos van

Saam Welzijn: 06-11922858, e-mail: j.bos@saamwelzijn.nl.

Alvast hartelijk dank!

Nieuwsbrief
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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


