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Welkom

Het Avontuur heeft er weer een nieuw meisje bij. We heten Daantje van

harte welkom bij ons op school. We wensen Daantje en haar ouders veel

plezier op het Avontuur!



Woensdag 6 april    Schoolvoetbaltoernooi

Vrijdag 8 april    Grote Peuterdag
Ben je bijna 4 jaar? Kom dan tussen 9:00 – 11:30 bij ons op school spelen.

Vrijdag 8 april    Jeelo workshops leerjaar 5-8

Donderdag 14 april    Paasviering
Alle kinderen zijn deze dag om 12:30 uur vrij. 

Vrijdag 15 april    Goede Vrijdag
Alle kinderen zijn deze dag vrij. De school is dicht. 

Maandag 18 april    Tweede Paasdag
Alle kinderen zijn deze dag vrij. De school is dicht. 

Vrijdag 22 april    Koningsspelen + ontbijt op school
Deze ochtend ontbijten alle kinderen op school. 

Maandag 25 april    Meivakantie tot en met vrijdag 
6 mei
Graag zien we alle kinderen weer terug op school op maandag 9 mei.



Tweede kleutergroep van het Avontuur

De kleuters openden op 1 april de tweede kleutergroep van Het Avontuur.

Het Avontuur groeit, dus tijd voor een klein feestje.

Het Avontuur start als het kind vier jaar is. Vanaf dat moment wordt een

sterke basis gelegd. Dit is voor de rest van zijn of haar toekomst. In leerjaar

1/2 werken wij op dezelfde manier als in leerjaar 7/8, alleen het aanbod is

anders. Dat geeft rust, veiligheid en ruimte voor alle kinderen.

We laten kinderen zelf verantwoordelijkheden nemen. We vragen ze kritisch

te kijken naar zichzelf, de ander en de maatschappij van vandaag. We

vinden het belangrijk dat kinderen een sterk bewustzijn ontwikkelen zodat

ze stevig in hun schoenen staan voor de wereld van morgen!

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen leerjaar 2 en leerjaar 3,

groepsdoorbrekend werken, het bevorderen van zelfstandigheid,

kindgesprekken, werken met portfolio’s of ons projectonderwijs Jeelo?

Kom gerust lang!
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Nieuwe kleutergroep

Op maandag 4 april is de nieuwe kleutergroep gestart in het huidige lokaal

van de peuters. De peuters zijn verhuisd naar het oude lokaal van leerjaar

3. Leerjaar 3 is verhuisd naast het lokaal van leerjaar 2. De reden dat we dit

doen heeft te maken met de samenwerking tussen de verschillende

leerjaren in de onderbouw. Zo zitten de groepen dichter bij elkaar en

kunnen ze makkelijker samenwerken. De kinderen van leerjaar 2 blijven in

hun eigen lokaal en de kinderen van leerjaar 1 gaan naar het nieuwe lokaal.

Juf Gerda zal samen met Inge Bergsma in leerjaar 2 werken. Inge werkt bij

Doomijn en wilde heel graag op het Avontuur werken als leerkracht. Wij zijn

daar blij mee.

Juf Gerda werkt op maandag en donderdag en juf Inge op de andere

dagen. Juf Maaike zal de hele week aanwezig zijn in leerjaar 1.
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Voorstellen juf Inge

Hallo kinderen en ouders van het Avontuur.

Vanaf 1 april ga ik tijdelijk op dinsdag, woensdag en vrijdag aan de slag in

leerjaar 2. Ik ben Inge Bergsma, ben getrouwd met Kelvin en samen

hebben we drie kinderen, Noa (7), Dex (5) en Sev (2). We wonen met z’n

vijven en onze hond en twee katten in Dedemsvaart.

Jullie hebben mij op vrijdag misschien wel eens in de school zien rond

lopen, dan werk ik op de peuterspeelzaal voor Doomijn. Maar nu ga ik dus

tijdelijk een uitstapje maken naar jullie school. Ik heb er ontzettend veel zin

in om mijn oude werk weer even te mogen doen!
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Zorgen voor dieren

Veel mensen hebben één of meer huisdieren. Bij het verzorgen van een

dier komt vaak meer kijken dan je in eerste instantie denkt. Hoe zorg je

goed voor een dier? Hier gaat het volgende Jeeloproject over. Op maandag

21 maart opende de hele school met elkaar dit project. En hoe kan je dat

nou beter doen dan je eigen huisdier mee naar school te nemen?!

Jeelo



GVO op school

De leerlingen van de GVO-groep hebben gewerkt aan de puzzel voor de

vrede.

Het was even zoeken maar het is ze gelukt. 52 blaadjes vormden samen een

vredesduif.

Voor wie nieuwsgierig is..........de duif is te zien in de gang bij de

hoofdingang.

Nieuwsbrief



Koningsspelen 2022

Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Voor de leerjaren 5, 6, 7

en 8 wordt er het een en ander georganiseerd door de Organisatie

Koningsspelen Buurtsportcoach Gemeente Dalfsen. Dit zal plaatsvinden op

sportpark Gerner en is van 10:00 – 12:30. Het zou heel fijn zijn als je die dag

op de fiets naar school kunt komen.

De ‘dresscode’ voor deze dag is uiteraard oranje én sportief. Dus trek je

sportkleding en sportschoenen aan want het belooft een sportieve dag te

worden.
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Broertjes en zusjes

Word je kind in 2023 of 2024 vier jaar? Dan mag je jouw kind al aanmelden

voor het komende schooljaar of het jaar daarop. De aanmelding kan

je doorgeven aan Marije of Roeland, info-hetavontuur@ooz.nl.

Via de link https://hetavontuurdalfsen.nl/aanmelden/ vind je het

aanmeldformulier. Deze kan je op je gemak invullen en daarna ook opsturen

naar hetzelfde emailadres.
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Antipest-coördinator

Nu Femke aan het genieten is van haar zwangerschapsverlof neemt Marije

Ruijter haar werkzaamheden als antipest-coördinator waar.

Dit zal Marije doen tot aan de zomervakantie. Daarna neemt Femke het weer

over.

In leerjaar 1/2 spelen de kinderen met “loose parts”. Materialen met een open einde.

Er is geen opdracht en geen ‘goed’ of ‘fout’. Kinderen kunnen er hun fantasie in kwijt.
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Ouderbijdrage

Bedankt aan alle ouders/verzorgers die de ouderbijdrage al hebben

betaald! We kunnen hopelijk vooruitzien naar een voorjaar waarin we

weer leuke activiteiten voor de kinderen mogen organiseren. Om dat

mogelijk te maken hebben we uw steun zeker nodig. Mocht u nog niet

betaald hebben, wilt u het betalen van de (vrijwillige) ouderbijdrage

dan alsnog overwegen?

Met vriendelijke groet,

OR het Avontuur

Lekker buiten lezen op een zelfgekozen plek.
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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


