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Welkom

Het Avontuur heeft er weer een nieuwe leerling bij. We heten Sven van

harte welkom bij ons op school. We wensen Sven en zijn ouders veel

plezier op het Avontuur!

KONINGSSPELEN 2022

HET TEAM WENST IEDEREEN EEN FIJNE MEI-

VAKANTIE!



Zorgen voor jezelf en anderen

Op maandag 9 mei starten we het nieuwe Jeelo-project.

Onder leiding van Giel, de vakleerkracht, krijgen kinderen van leerjaar 1 t/m

8 een bootcamp.

Voor leerjaar 1 en 2 staat "wassen en eten" centraal en voor leerjaar 3/4

“zuinig op tanden en zintuigen".

In leerjaar 5/6 werken de kinderen aan "wijzer sporten" en leerjaar 7/8 werkt

aan "gezonder leven".

Vanaf dinsdag 10 mei starten we in iedere groep met de Daily Mile. Iedere

ochtend, zes weken lang, rennen de kinderen 's ochtends een rondje

rondom school. Zo trainen zij voor een sponsorloop voor een nader te

bepalen goed doel.

Jeelo



Een daverend succes!

Op woensdag 23 maart was de avontuurlijke benefiet markt op

ons Avontuur.

Om half 1 braken de festiviteiten los en het werd al gauw lekker druk. Er zijn

heel veel cupcakes versierd, auto’s gewassen en veel spulletjes verkocht.

De grabbelton, volledig gesponsord door Lindenburg Dalfsen, was het grote

succes van de dag! Ook was er een stand met lekkernijen welke door de

Albert Heijn Dalfsen zijn gesponsord. De rij voor het springkussen was lang

maar iedereen heeft lekker kunnen springen dankzij party verhuur Zwolle.

Aan het eind van de middag is de opbrengst geteld. Toen kwam Ruud

Houweling van Welkom in Dalfsen een prachtige cheque in ontvangst

nemen welke belangeloos is gemaakt door het Printhuus Dalfsen. Er is in

totaal een prachtig bedrag van maar liefst € 722,– opgehaald!

De organisatie bedankt alle kinderen die zo hard hebben meegeholpen en

alle sponsoren die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Tevens bedanken

wij alle mensen die kleding, schoenen, lege flessen en luiers hebben

gebracht naar het inzamelpunt.

En natuurlijk bedanken wij onze ouders die het initiatief namen en deze

markt hebben bedacht en opgezet!!!

Benefiet



Oudercafé

Op vrijdag 13 mei is er een oudercafé. Twee jongerenwerkers van Saamwelzijn

hebben we uitgenodigd om met ouders in gesprek te gaan over hun werk. Helaas

gaat deze afspraakniet door en verplaatsenwe naar een later moment.

Om ouders wel de gelegenheid te geven om met elkaar en ons in gesprek te gaan

over allerlei onderwerpenwillen we 13 mei wel door laten gaan.

Vraag:

Welk(e) onderwerp(en) zou jij graag willen bespreken tijdens het oudercafé? Dit

kan school gerelateerd zijn, maar kan ook over bijvoorbeeld over opvoedinggaan.

Laat het ons weten.

Oudercafé



Buddy ouder

Sommige ouders helpen andere ouders. Zo zijn er ouders die andere

ouders helpen bij het vertalen van de nieuwsbrieven of schoolberichten of

leggen uit hoe bepaalde zaken op het Avontuur in zijn werk gaan.

Voor een ouder in de onderbouw zoeken we iemand die dit gezin af en toe

kan helpen, een soort van buddy dus.

Deze ouder heeft soms hulp nodig bij het halen en brengen van haar kind.

Het gezin woont in de buurt van het centrum.

Wie ziet kans om deze ouder te helpen?

Neem dan contact op met Roeland Omlo.
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Afscheid Jenny

Op donderdag 21 april heeft de MR (medezeggenschapsraad) afscheid

genomen van Jenny (de moeder van Lotte) als MR-lid. De afgelopen jaren

heeft Jenny aan de MR meer structuur en inhoud gegeven. Dat deed ze

natuurlijk niet alleen, maar als voorzitter nam ze wel het voortouw en veel

initiatieven. De positief kritische houding heeft ervoor gezorgd dat de

samenwerking en het vertrouwen tussen de MR en het team nog sterker is

geworden. Heel veel dank Jenny!

Stefna (de moeder van Joppe en Daantje) heeft het stokje van Jenny

overgenomen. Paul (de vader van Wende en Gijs) is gekozen als nieuw

MR-lid.

De MR bestaat nu uit Stefna, Jos (de vader van Maurits en Louise), Paul, juf

Wilma, juf Marije en meester Vincent.

MR



Wereldwinkel

Hallo kinderen van groep 7 en 8,( 5 en 6 mogen ook meedoen),

Dit is een brief van de Wereldwinkel en SARI Fair Fashion met de vraag of

jullie iets willen maken voor een tentoonstelling op 14 mei.

Er is een prijs voor het ‘mooiste’ werkstuk. De prijs wordt uitgereikt door de

kinderburgemeester van Dalfsen.

Ken je de wereldwinkel?

De Wereldwinkel en SARI hebben in Dalfsen samen al 25 jaar een

bijzondere, leuke winkel. Misschien ben je er wel eens geweest. Je kunt er

mooie cadeautjes, maar bijvoorbeeld ook koffie thee en chocola kopen en

kleding van “SARI Fair Fashion”.

Veel van de spullen die in de Wereldwinkel worden verkocht komen uit

arme Ontwikkelingslanden.

De mensen daar krijgen daarvoor geen “hongerloontje” maar een eerlijke

prijs zodat ze geld hebben om eten te kopen en om kinderen naar school te

laten gaan. Eerlijke handel (Fair Trade) vinden we heel belangrijk.

Van 7 tot 15 mei is de landelijke FAIR TRADE week.

In Dalfsen is er in die week speciaal aandacht voor “Zimba Arts”.

“Zimba Arts” is een werkplaats in Zimbabwe, dat ligt in Afrika,

waar ze prachtige dingen maken van afval (gerecycled) materiaal.

Zij gebruiken bijvoorbeeld afvalijzer van koelkasten en olievaten en afval

hout.

Op internet kun je bij “Zimba Arts” wel bekijken wat ze allemaal maken.

(https://zimba-arts.com/nl)

Het is de bedoeling op 14 mei, in een tent voor de winkel, een mooie

tentoonstelling te maken van “Zimba Arts” kunstwerken.

Wij zouden het leuk vinden daarnaast ook kunstwerken van jullie tentoon te

stellen!

We hopen dat er kinderen zijn die dat leuk vinden en daarvoor iets willen

maken.

Nieuwsbrief

https://zimba-arts.com/nl


Hieronder staat wat de bedoeling is:

Als thema hebben we Afrika gekozen, dus je kunt een dier of iets anders

wat daar voorkomt maken.

Je mag daarvoor allerlei “afval” gebruiken, zoals karton hout stof of plastic,

maar gebruik als het kan ook blikken, deksels en dopjes want dat past mooi

bij het werk van “Zimba Arts”.

Je kunt alleen of, leuker nog, met een groepje iets maken.

Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat het wel erg veel werkstukken

worden als iedereen iets maakt en inlevert. Daarom mogen 5 werkstukken

per school worden ingeleverd.

- Breng jouw werkstuk op 12 of 13 mei ,vóór 5 uur, naar de Wereldwinkel. -

- Doe er een kaartje bij met jouw naam en de naam van de school!

De kinderburgemeester Myla kiest op zaterdag 14 mei om 13.30uur het

meest leuke of meest originele werkstuk uit.

De maker (of makers) daarvan krijgt (of krijgen) een prijs.

Het winnende werkstuk en nog een paar andere worden daarna nog 1 of 2

weken in de etalage van de wereldwinkel gezet zodat veel mensen die ook

na 14 mei nog kunnen bekijken.(Wij zorgen ervoor dat alle werkstukken

weer terug op school komen.)

We hopen dat jullie enthousiast zijn, dat jullie meedoen en dat jullie op 14

mei naar de tentoonstelling komen kijken. Er is dan ook muziek, drinken en

iets lekkers. Natuurlijk zijn jullie ook altijd welkom in de winkel.

Nog vragen? Mail: gerriejouwsma@hotmail.com.

Succes gewenst en hopelijk tot ziens.

Medewerkers van SARI en Wereldwinkel
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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


