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Welkom
We starten het nieuwe schooljaar met een aantal nieuwe leerlingen. We
vinden het fijn dat Veerle, Niek, Eva en op Het Avontuur komen. We heten
alle kinderen en hun ouders van harte welkom en wensen jullie veel
plezier op onze school!

Donderdag 1 september

Opening Jeelo “Leren

voor later”
Dinsdag 6 september

Informatieavond
leerjaar 5/6

Meer informatie via Parro

Woensdag 7 september

Informatieavond
leerjaar 3/4

Meer informatie via Parro

12, 13 en 14 september

Schoolkamp leerjaar 7/8

Meer informatie volgt

Donderdag 15 september
vrij

Leerjaar 7/8 hele dag

Week van 12 september

Oudergesprekken

Week van 19 september
leerjaar 7/8

Oudergesprekken voor

Dinsdag 20 september

Studiedag

Iedereen is de hele dag vrij. De school is dicht.

Maandag 17 oktober – maandag 24 oktober
Herfstvakantie
Maandag 24 oktober

Studiedag

Iedereen is de hele dag vrij. De school is dicht.

Donderdag 27 oktober Ouderavond om 20.00 u
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Beste ouders en kinderen van Het Avontuur,
De zomervakantie ligt alweer een week achter ons. De kinderen komen
steeds weer meer in hun ritme en structuur. In sommige groepen lijkt het
alsof de zomervakantie maar een kort weekendje was. De kinderen gaan
gewoon verder waar ze gebleven waren. Als team hebben we zin in een
nieuw fris schooljaar. Er staat een aantal ambities op ons programma Wij
zoeken naar nieuwe methodes voor taal en rekenen en we gaan onze
kindgesprekken verder uitbreiden. Tijdens de informatieavonden zal Roeland
hier het een en ander over vertellen. Ook de nieuwbouw en samenwerking
met de Polhaar komt dan even aan de orde. Dit laatste is een vast onderdeel
op de agenda van de medezeggenschapsraad. Ook het continurooster wordt
daar met regelmaat besproken. Mocht je een bijeenkomst bij willen wonen
dan kan dat. De eerste vergadering van de MR is op dinsdag 20 september
om 19.00 uur. Meld je vooraf wel even aan bij de MR, dan weet de MR waar
zij rekening mee moet houden (mr-hetavontuur@ooz.nl).
Wij wensen alle ouders en kinderen een mooi Avontuurlijk schooljaar, geniet
van de kleine gelukmomentjes die voorbij komen.
Het team van Het Avontuur.

Leerjaar 4 werkt op het leerplein.

Ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de Ouderraad u om een vrijwillige financiële bijdrage voor de
oudervereniging. Uit dit schoolfonds worden allerlei zaken bekostigd die niet
uit het normale budget betaald kunnen worden, zoals de premie voor een
schoolongevallenverzekering van de leerlingen, sporttoernooien, diverse
feestelijkheden, enz. Gebaseerd op een begroting wordt u door de ouderraad
een bijdrage geadviseerd. Deze bedragen worden ieder schooljaar opnieuw
vastgesteld en staan vermeld in de jaargids. Het niet betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan
activiteiten.
De ouderbijdrage voor dit schooljaar wordt tijdens de algemene ouderavond
in oktober vastgesteld.

Ouderavond
Algemene ouderavond
Noteer alvast in jouw agenda:
donderdag 27 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur is er een ouderavond voor
alle ouders.
Tijdens

deze

avond

presenteren

de

ouderraad

en

de

medezeggenschapsraad onder andere hun evaluaties en begroting.
Daarnaast heeft de bibliotheek Dalfsen een programma voor ouders van de
onderbouw over lezen. Onze twee jongerenwerkers gaan in gesprek met de
ouders van leerjaar 5 t/m 8.
Interessant, dus zorg dat je het niet mist.
Meer informatie volgt.
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Start jongerenwerkers op school
Beste ouders,
Wij zijn Simon Verkade en Sofieke Luiken, jongerenwerkers van Saam
Welzijn. Sommigen zullen ons al eens eerder hebben gezien of gesproken
op school of tijdens na-schoolse activiteiten. Vóór de zomervakantie waren
wij meerdere keren aanwezig op school om te investeren in laagdrempelig
contact en kennismaking met de kinderen en de leerkrachten.
Omdat wij komend schooljaar wekelijks aanwezig zullen zijn en op deze
manier een onderdeel van de school mogen worden, willen wij graag
toelichten hoe dit er uit zal zien. Wij zullen ons bezig houden met
pauzeactiviteiten, individuele begeleiding, lessen op maat en wij richten
ons op preventie en participatie.
Het jongerenwerk wil graag de verbinding maken met ouders en kinderen
om zo betrokken te blijven. Nu, maar ook later wanneer zij naar het
voortgezet onderwijs gaan. Wij vinden het belangrijk om naast het kind te
staan en er voor hen te zijn, als een maatje. Wij hopen dat de
samenwerking tussen het jongerenwerk en de school leidt tot laagdrempelig contact met zowel ouders als kinderen. Naast onze aanwezigheid
tijdens schooltijd zijn wij ook buiten de school te vinden met ons reguliere
jongerenwerkaanbod.
Om

de

kinderen

vroegtijdig

kennis

te

laten

maken

met

het

jongerencentrum, hebben wij elke éérste vrijdag van de maand een
openstelling voor jongeren in de leeftijd 10 t/m 13 jaar van 15:00 uur tot
17:00 uur. Wij hopen binnenkort langs te komen op school waarin wij
onszelf verder kunnen toelichten en waar ruimte is voor kennismaking en
vragen.
Heeft

u

vragen?
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Parkeerbeleid
Parkeerbeleid rondom school
Beste ouders en/of verzorgers,
Graag willen wij jullie erop attent maken dat het parkeren en keren 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 is ook een aantal parkeerplekken waar je je auto kwijt
kunt. Kijk wel even uit met oversteken als je dan naar school loopt.
Kom, indien mogelijk en wanneer dit kan, lopend of op de fiets.
Samen zorgen we ervoor dat het 's ochtends en 's middags tijdens het
brengen en halen van de kinderen veilig blijft.

Parkeerbeleid

Bij de rode rondjes mag je parkeren
Keer niet op de weg of op de opritten tegenover onze
school, maar rijd even rond.

Jeelo
“Leren voor later”
We zijn donderdag 1 september gestart met ons eerste Jeeloproject van dit
jaar: “Leren voor later”.
Wat kun je van vroeger en van nu leren dat belangrijk is voor jezelf voor
later? Welke talenten heb je al en hoe ontwikkel je die verder? Wat wil je later
eigenlijk worden? We gaan de komende zes weken aan de slag met onder
andere het ontdekken van onze talenten. Hoe kunnen we deze inzetten en
ontwikkelen. We leren waarom samenwerken zo belangrijk is en hoe je
elkaars talenten hierbij kunt benutten. De kinderen leren hoe het verleden,
heden en de toekomst beïnvloedt en nog veel meer.
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Vakanties, vrije dagen en studiedagen schooljaar 2022/2023
Vakanties
Herfstvakantie maandag

17 oktober t/m vrijdag 21 oktober

Kerstvakantie maandag

26 december t/m vrijdag 6 januari

Voorjaarsvakantie maandag

27 februari t/m vrijdag 3 maart

Meivakantie maandag

24 april t/m vrijdag 5 mei

Zomervakantie maandag

24 juli t/m vrijdag 1 september

Vrije dagen
Vrijdag 2 december

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Donderdag 22 december

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Vrijdag 23 december

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Donderdag 6 april

Alle kinderen zijn om 12:30 uur vrij

Vrijdag 7 april Goede vrijdag

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Maandag 10 april Tweede Paasdag Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 21 april Koningsspelen

Alle kinderen van leerjaar 5
t/m 8 zijn om 12:30 uur vrij

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 19 mei Dag na H’vaartsdag Alle kinderen zijn de hele dag vrij
Maandag 29 mei 2e Pinksterdag

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Vrijdag 21 juli

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij

Studiedagen
Dinsdag 20 september

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Maandag 24 oktober

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Donderdag 17 november

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Vrijdag 24 februari

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Woensdag 17 mei

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

Woensdag 14 juni

Alle kinderen zijn de hele dag vrij

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

