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Welkom

Het Avontuur heeft er weer een aantal nieuwe kinderen bij. We heten

Lenn, Mees en Ida van harte welkom bij ons op school. We wensen de

kinderen en hun ouders veel plezier op het Avontuur!



Maandag 7 februari Start Jeelo-project

“Leren van personen van vroeger”

Vrijdag 11 februari Geen oudercafé
We laten deze nog even aan ons voorbij gaan. Hopelijk gaat het volgende 

oudercafé wel door.

Vrijdag 18 februari    Studiedag
Alle kinderen zijn deze dag vrij. De school is dicht.

Maandag 21 februari – vrijdag 25 februari  

Voorjaarsvakantie

Maandag 28 februari    Informatieavond 
De informatieavond voor nieuwe ouders is van 19:00-20:00 uur.

Kijk voor meer informatie op onze website, delen mag ook!

www.hetavontuurdalfsen.nl

Dinsdag 1 maart    Luizencontrole

Vrijdag 4 maart    Jeelo workshops leerjaar 5-8
Welke ouders vinden het leuk om te komen helpen? We hebben minimaal 

drie ouders nodig om het door te kunnen laten gaan. Geef je op bij Marlies 

Feenstra.

http://www.hetavontuurdalfsen.nl


Valentijn

Op donderdag 6 januari zijn meester Vincent en zijn vriendin ouders

geworden van een gezonde zoon, Valentijn. Valentijn is het jongere broertje

van Veerle. Inmiddels is Valentijn alweer bijna een maand jong en het gaat

goed met hem en met zijn moeder.

Wij wensen jullie samen heel veel geluk.

Vanaf 14 maart gaat meester Vincent vijf weken met verlof. Juf Helma zal

dan voor hem invallen.

Personeel



Juf Monique

Mijn naam is Monique Hubers. Ik woon met veel plezier in Zwolle, samen met 

mijn hondje Gucci.

Jarenlang heb ik nieuwkomersklassen gehad, waar ik leerlingen uit 

bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, Polen, Iran, Nepal, Bonaire enz. tijdens hun eerste 

2 jaar in Nederland mocht lesgeven.

Sinds na de kerstvakantie ben ik op Het Avontuur te vinden in het TOP 

(TaalOndersteuningsPunt).

Bij het TOP ga ik nieuwkomers begeleiden die al langer dan 2 jaar in 

Nederland zijn. De kinderen zitten in reguliere schoolklassen op scholen in 

Dalfsen (vanaf groep 3), maar op dinsdag- en donderdagochtend komen ze 

naar de TOP-klas toe. Deze kinderen met leerproblemen of een 

taalachterstand krijgen er structureel een onderwijsaanbod op maat 

aangeboden. Ze spreken al wel Nederlands, maar hun taalniveau ligt wat 

lager. Ons doel is om dat op peil te krijgen. We proberen heel erg aan te 

sluiten op wat de leerling nodig heeft en het is mooi dat dat nu ook in Dalfsen 

kan.

Als u vragen heeft, mag u die uiteraard aan mij stellen.

Met vriendelijke groet,

Monique Hubers
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Juf Susanne

Ik ben Susanne der Kinderen, 32 jaar en ik kom uit Zwolle. Daar woon ik

samen met mijn zoontje (Jelle) van 4 en mijn man (Frank-Jan). Ik houd van

buiten zijn, lekker eten en thuis een beetje rommelen.

Ik werk al ruim 10 jaar in het onderwijs. Eerst heb ik gewerkt op IKC De

Schatkamer en daarna op SBO De Sluis. Ik heb na de Pabo de Master ‘SEN

gedrag & leren’ gedaan en vervolgens de opleiding tot Rekencoördinator.

Naast dat ik voor de klas sta werk ik als algemeen bestuurslid voor de

NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-

WiskundeOnderwijs).

De aankomende tijd mag ik juf Femke vervangen voor haar

zwangerschapsverlof en daar heb ik heel veel zin in. Jullie kinderen leren

kennen, begeleiden en laten ontwikkelen! Ik werk 4 dagen (maandag t/m

donderdag). Als er iets is kun je me het beste bereiken via Parro of via de

mail. Mijn mail is s.derkinderen@ooz.nl.

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag.

Groeten, Susanne der Kinderen.

Personeel



Extra kleutergroep

We groeien en daarom zal er vanaf april een extra kleutergroep komen.

Daardoor kunnen we onze aandacht beter verdelen over alle kinderen. Hoe

we dat precies gaan vormgeven laten we nog even in het midden. Wel zullen

we de ouders van leerjaar 1 en 2 binnenkort daarvan op de hoogte stellen.

We willen dit eerst met het team en met de medezeggenschapsraad

bespreken. De vacature gaat deze week online.

Zelf papier maken in leerjaar 1/2
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Parkeerbeleid rondom school

Beste ouders en/of verzorgers,

Graag willen wij jullie erop attent maken dat het parkeren rondom de school

voor onveilige situaties zorgt. Daarom nog even scherp onder de aandacht

het parkeren per bouw.

Voor de midden- en bovenbouw geldt dat je je auto kunt parkeren op de

parkeerplaats van de Trefkoele. Via het zebrapad kan je de straat veilig

oversteken en kom je uit bij de ingang van de midden- en

bovenbouw. Gelieve niet in de bocht vlak voor het zebrapad parkeren (‘Henri

Dunantstraat’/’Ruigedoornstraat’).

Voor de onderbouw (kleuteringang) geldt dat er geparkeerd mag worden

tegenover de school (kortdurend, ‘van Tydencampstraat’). Iets verder de ‘van

Tydencampstraat’ in zijn ook een aantal parkeerplekken waar je je auto kwijt

kunt. Kijk wel even uit met oversteken als je dan naar school loopt.

Samen zorgen we ervoor dat het 's ochtends en 's middags tijdens het

brengen en halen van de kinderen veilig blijft.
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Bij de rode rondjes mag je parkeren.
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Thuiswerken

Afgelopen periode is er door veel kinderen en leerkrachten weer

thuisgewerkt. Wat heeft iedereen zijn best gedaan! Wat is er nou leuker dan

op een lekker plekje in huis lezen? Of tijdens je verbouwing thuis bij een

collega op zolder werken?
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OPROEP

Gezocht: Kinderen (9 -14 jr) die gaan verhuizen binnen Nederland!

Voor een kindertelevisieprogramma van de EO/ZAPP, zijn we op zoek

naar kinderen tussen de 9 en 14 jaar die binnen Nederland gaan verhuizen

(in de periode dec-februari) en dat met ons willen delen. Waar gaat de

verhuizing naartoe? Wat ga je het meest missen en wat helemaal niet? Ga je

naar een klushuis of een nieuwbouwhuis? Mag de poes mee? Laat het ons

zien! Wil je meedoen of ken je iemand die hier geknipt voor is?

Mail naar enkeltjenederland@tuvalu.nl

Wie weet kennen jullie kinderen/gezinnen in de bovenbouw / eerste

klassen van het VO die binnenkort verhuizen!

Misschien wil je hen deze mail doorsturen!

Achtergrondinformatie: In ‘Enkeltje Nederland’ volgen we kinderen die

verhuizen binnen Nederland!

We maken 25 afleveringen van 15 minuten. In Enkeltje Nederland laten we

graag zoveel mogelijk verschillende kinderen met bijzondere verhuisverhalen

zien. We volgen de kinderen ongeveer 1,5 dag met 1 camera persoon die

hem/haar volgt en vragen stelt. Er zal 15 minuten aan tv worden gemaakt per

kind. We volgen de beleving van het kind, de ouders en broertjes/zusjes zien

we natuurlijk ook even, maar hebben een ‘bijrol’. In overleg met het kind

bekijken we welke veranderingen we in beeld brengen, waar en van wie het

kind afscheid neemt (vriendjes op school, hobby, sportclub etc). De kinderen

mogen ook zélf filmen! En dat komt misschien ook wel in de aflevering! Leuke

momenten die ze kunnen filmen zijn bijvoorbeeld: het inpakken van hun

lievelingsspullen, hun laatste wedstrijd op de sportclub, als de bank wordt

verkocht via marktplaats etc.
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Gezondheidsonderzoeken vanuit de

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden

ouders waar nodig graag bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je

bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen

over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er

zaken op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons

op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van

8:00 tot 17.00 uur) of via onze website

www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg

Gezondheidsonderzoeken

Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van

ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te doen en de lengte- en

gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de

lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het

afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit ook de komende

periode niet mogelijk.

De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een

andere manier werken:

Gezondheidsonderzoek 5 jaar

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging.

Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een

afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en

gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op

het consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis

invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan samen met jou of er

nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
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Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale

vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene

vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast

vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De

doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit

voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze

website voor informatie over opgroeien en opvoeden.

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
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Coachtraject volgen?

Ik ben Eline, 34 jaar en moeder van Zoï. Zij start binnenkort op Het Avontuur!

Daar heeft ze erg veel zin in.

Naast mijn werk in het onderwijs ben ik in opleiding tot kindercoach. Ik zoek

daarvoor een aantal kinderen die deel willen nemen aan een coach traject.

Het gaat om laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld bij: heftige emoties,

zelfvertrouwen of een lastige thuissituatie. De kinderen komen een aantal

keer in mijn praktijk waarin we met creatieve middelen werken aan gestelde

doelen. Omdat ik nog in opleiding ben, is het traject gratis. Ik sta onder

supervisie van een ervaren kindertherapeut.

Mocht je interesse hebben, dan kun je mij mailen voor meer informatie:

elinegeerdink@hotmail.com. Uiteraard behandel ik alles vertrouwelijk.

Met een vriendelijke groet,

Eline Geerdink.

Letterfeest in leerjaar 3
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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


