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Welkom
We mogen weer een aantal kinderen van harte welkom heten op het
Avontuur. We vinden het fijn dat Menno, Lize, Duaa en Fedde bij ons op
school zijn gestart. We heten alle kinderen en hun ouders van harte
welkom en wensen jullie veel plezier op onze school!

Maandag 17 oktober – maandag 24 oktober

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober

Studiedag

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

Dinsdag 25 oktober

MR vergadering

Wilt u deze bijwonen? We starten om 19.00 uur

Opening Jeelo “Omgaan

Dinsdag 25 oktober
met geld”

Donderdag 27 oktober

Ouderavond OR + MR

De ouderavond begint om 20:00 uur. Meer informatie vind je in deze
nieuwsbrief

Vrijdag 28 oktober

Oudercafé

Het oudercafé is voor iedereen en begint om 8:30 in de teamkamer.

Vrijdag 11 november

Jeelo workshops

Wie zou er kunnen helpen van 13:30 – 15:00 bij leerjaar 5 t/m 8? Geef je
op bij Marlies.

Donderdag 17 november

Studiedag

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

Vrijdag 2 december

Sinterklaasviering

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij.

Donderdag 22 december

Kerstviering

Alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij.

Vrijdag 23 december
Alle kinderen zijn om 12:00 vrij

Kerstvakantie
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Herfstvakantie

Wanneer u deze nieuwsbrief leest is het al (bijna) herfstvakantie. Afgelopen
week zaten we volop in de Kinderboekenweek. Het thema Gi-Ga-Groen
past natuurlijk mooi bij onze school met de moestuin, ons groene
schoolplein en onze prachtige bibliotheek.
Op school vinden wij lezen erg belangrijk. Wij maken onze kinderen graag
enthousiast voor het lezen. Dit doen we onder andere door een goed
gevulde bibliotheek, kinderen helpen met het zoeken van een passend
boek en door boekpromotie in de klassen. Tijdens de leesmomenten nemen
de leerkrachten een voorbeeldrol door zelf ook te lezen. Maar ook
voorlezen is erg belangrijk! Het voorlezen stimuleert het leesbegrip en
brengt kinderen in contact met rijke taal en het verwerven van kennis. Als u
als ouder dagelijks voorleest heeft dit een enorme impact op de
taalontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de
verbeelding en zelfs de rekenontwikkeling van uw kind.
Voor leesboeken kunt u terecht bij de bibliotheek in de Trefkoele. Wist u dat
dit gratis is voor kinderen tot 18 jaar?

Voor nu willen wij jullie allemaal een
hele fijne herfstvakantie wensen.
Rust lekker uit, ga het bos in,
lees iedere dag een mooi verhaal…

Wij zien alle kinderen graag
dinsdag 25 oktober weer op school.

Team Het Avontuur.
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Wie wil een gezin ondersteunen en helpen?

Voor een nieuw gezin op Het Avontuur zoeken wij een buddy-ouder.
Gezinnen uit het buitenland spreken de Nederlandse taal nog niet en
kennen ook niet de gewoontes op onze basisschool. Vaak staan er dingen
in de nieuwsbrief of in Parro zoals projecten, feesten, uitjes, ouderhulp,
activiteiten die de kinderen hebben gedaan, etc. Deze ouders hebben hier
soms geen beeld bij of begrijpen het niet. Terwijl deze ouders juist heel
graag hun kind de kans willen geven om goed mee te kunnen komen met
de andere kinderen en op school. En ze willen hun kind een goede start
geven.
Welke ouder vindt het leuk om een gezin te ondersteunen bij schoolse
zaken?

Je

kunt

daarvoor

contact

opnemen

met

Roeland

r.omlo@ooz.nl. Wij zorgen dan dat je in contact komt met het gezin.

Omlo,

Personeel
Juf Nanouschka
Hallo allemaal,
Ik ben Nanouschka en komend jaar ben ik op de donderdag en vrijdag
leerkracht in groep 3/4. Ik ben 20 jaar en ik zit in het vierde jaar van de
PABO op Hogeschool KPZ. Ik heb genoeg punten gehaald, waardoor ik
zelfstandig voor de klas mag staan. Mijn hobby’s zijn onder andere
voetballen en naar de sportschool gaan. Het jaar is al eventjes van start
en wellicht hebben jullie mij al een keer gezien!

Vriendelijk groet,
Nanouschka

Personeel
Juf Jasmijn
Beste ouders/verzorgers en kinderen van basisschool
het Avontuur.
Ik wil me via deze nieuwsbrief graag even voorstellen:
Mijn naam is Jasmijn te Velde. Ik ben 17 jaar oud en
ik woon in Oudleusen. Ik heb twee jongere
broertjes (leeftijden 9 en 12). In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om af en toe te sporten, af te spreken met
vriendinnen en te bakken. Ik zit in mijn eerste jaar
van de pabo op de KPZ in Zwolle. Ik loop op de maandagen mee met juf
Susanne in groep 5/6, maar zal ook een aantal keer samen met juf Femke
voor de klas staan gedurende mijn stageweken.
Ik hoop er een leuke en leerzame periode van te kunnen maken!

Meester Falko
Mijn naam is Falko de Vos, 18 jaar en ik loop dit jaar stage bij jullie op
school.
Ik loop het eerste halfjaar in leerjaar 7/8 en het tweede halfjaar in leerjaar
1/2.
Ik zit in het tweede jaar van de PABO (opleiding basisschoolleraar) op de
KPZ in Zwolle.
Ik heb er super veel zin in en als jullie vragen hebben of iets anders tegen
me willen zeggen mogen jullie altijd naar me toekomen!!

Groetjes,
Falko

Jeelo
Afsluiting Jeelo project “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? Welk beroep
wil je later gaan uitoefenen, heb je daar al een idee over of vind je alles leuk?
De leeromgeving tijdens dit project ligt heel dicht bij de kinderen. Hun ouders,
grootouders, de juf en meester op school, etc. Wat doen die allemaal voor
werk en welke talenten heb je nodig om je werk te kunnen doen?

Op vrijdag 14 oktober hebben we met de hele school het project “Leren voor
later” afgesloten in de vorm van een banenmarkt. Ouders en leerkrachten
kwamen vertellen over hun beroep. Alle kinderen mochten informatie halen
bij de verschillende beroepen: wat heb je aan om je beroep te kunnen doen,
waar gaat je beroep over, heb je speciale materialen nodig voor je beroep?
Het was een geslaagde ochtend waar alle kinderen veel geleerd hebben over
verschillende beroepen!
Dank aan alle ouders die een bijdrage hebben geleverd.

Jeelo

Jeelo
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Broertjes, zusjes….naar school!
Wordt uw kind in 2023 of 2024 vier jaar? Dan mag u uw kind al aanmelden
voor het komende schooljaar of het jaar daarop. U kunt uw aanmelding
doorgeven aan Marije of Roeland, info-hetavontuur@ooz.nl.

Via

de

link

https://hetavontuurdalfsen.nl/aanmelden/

vindt

u

het

aanmeldformulier. Deze kunt u op uw gemak invullen en daarna ook
opsturen naar hetzelfde emailadres.

Overblijfouders
Overblijfouders gezocht

Wanneer jullie kind(eren) tussen de middag op school hun broodje eten
gebeurt dit in de gezamenlijke ruimte. Dit kan niet zonder de hulp van onze
fantastische

overblijfouders. Zij

verzorgen elke maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag voor leerjaar 1 tot en met 8 de overblijf: helpen met
bekers open maken, samen zitten bij een groepje en toezien op het eten,
buiten begeleiden en nog veel meer.
Voor dit jaar zoeken wij nog hulp voor de maandagen en donderdagen. Lijkt
het je leuk om te zien hoe de kinderen overblijven, wil je graag een handje
helpen en de kinderen een fijne middagpauze bezorgen? Geef je op!
Als je nog jongere kinderen hebt die op die dagen thuis zijn is dat geen
probleem, die mogen gerust mee. Kan je maar eens in de twee weken of
een enkele keer? Ook welkom!

Heb je nog vragen of wil je je gelijk aanmelden? Dat kan bij Marlies
Feenstra, m.feenstra@ooz.nl.

Alvast heel erg bedankt!
Team het Avontuur.

Ouderavond OR
+ MR
Algemene ouderavond OR + MR
Namens de OR en de MR nodigen wij u graag uit voor de Algemene
Ouderavond op donderdag 27 oktober van 20.00-21.30 uur.
Dit jaar met een nieuwe insteek!

Om 20.00 uur trappen we gezamenlijk deze avond af en maakt u kennis
met de OR en de MR.
De OR informeert u graag over het afgelopen schooljaar en de
ouderbijdrage en de MR blikt terug op afgelopen schooljaar en informeert
u graag over het jaarverslag.

Om 20.30 gaan we uiteen in twee groepen en zullen de ouders van 1 t/m 4
een workshop volgen vanuit de bibliotheek met als thema leesbevordering
In deze workshop krijgt u veel tips en gaan we actief aan de slag met
boeken. Boeken lenen is stap 1, maar wat kan je hier allemaal mee?

De ouders van leerjaar 5 t/m 8 krijgen een workshop vanuit SAAM
Welzijn.
Twee jongerenwerkers vertellen over hun werk waarbij ouders vragen
kunnen stellen. Wat kunnen jongerenwerkers voor mijn kind betekenen?
Daarnaast is er een workshop over het thema Social media en tieners.

Kortom, een informatieve en inspirerende avond waarbij wij hopen op een
grote opkomst!

Met vriendelijke groet,

Stephanie (OR)
Stefna (MR)

Ouderavond OR
+ MR
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Ouderavond – Aanpassen Ouderbijdrage
Tijdens de ouderavond op 27 oktober 2022 doet de Ouderraad een
voorstel voor het aanpassen van de vrijwillige ouderbijdrage. Het voorstel
is om de vrijwillige bijdrage voor ieder kind hetzelfde te maken.

Dit stellen we voor omdat we zien dat we voor ieder kind ongeveer
hetzelfde betalen om onze activiteiten te organiseren. Alleen is de
vrijwillige ouderbijdrage nu niet voor ieder kind hetzelfde. Als meer
kinderen uit een gezin op school zitten, dragen ouders/verzorgers nu een
lager (vrijwillig) bedrag bij voor hun tweede of derde kind.
Daarnaast heeft de Ouderraad (net als iedereen) te maken met stijgende
kosten voor de activiteiten. Daarom stelt de Ouderraad voor dit schooljaar
de vrijwillige ouderbijdrage € 25,- voor ieder kind te maken. Voor het
eerste kind verandert niets, voor tweede of derde kinderen uit een gezin
stijgt de vrijwillige ouderbijdrage met € 10,- per kind.

We nodigen jullie graag uit dit voorstel verder met ons te bespreken tijdens
de ouderavond, en dan met elkaar dit voorstel vast te stellen. We vertellen
dan natuurlijk ook wat we komend jaar kunnen doen dankzij de vrijwillige
ouderbijdrage.

Met vriendelijke groet,
de Ouderraad.
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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

