Nieuwsbrief Het Avontuur Januari 2020
Beste ouders,
Deze nieuwsbrief bevat twee belangrijke mededelingen:
1. Staking 30 en 31 januari
2. Ouderavond

Betreft :
Staking 30 en 31 januari 2020
SBO Het Avontuur
Geachte ouders en/of verzorgers,
Zoals u misschien al heeft gehoord, hebben de vakbonden van onderwijspersoneel donderdag 30 en vrijdag 31 januari
2020 een staking aangekondigd in het onderwijs. De vakbonden vragen de regering en de Tweede Kamer om
structureel extra geld vrij te maken voor het behoud van de kwaliteit en voortgang van het onderwijs. Met name het
lerarentekort en de werkdruk die dit oplevert voor het aanwezige personeel zijn een risico voor de voortgang en
kwaliteit.
Als een stakingsoproep wordt gedaan door vakbonden, hebben de werknemers in de sector het wettelijke recht om op
die dag(en) te staken. We verwachten dat veel werknemers in het onderwijs gehoor zullen geven aan de
stakingsoproep en dat veel scholen op 30 en 31 januari gesloten zullen zijn.
Ook ons schoolbestuur, Lucas Onderwijs, maakt zich er sterk voor dat elke leerling goed onderwijs krijgt. Voor goed
onderwijs is het belangrijk dat er genoeg leraren zijn, dat ze goed zijn opgeleid en voldoende tijd hebben om hun werk
te doen. De voorgenomen staking geeft uitdrukking aan een breed gedeelde wens om voor langere duur extra te
investeren in het onderwijs. Er is dan ook begrip voor dat de onderwijsvakbonden deze staking oproepen. Daarom
heeft een groot aantal Haagse schoolbesturen gezamenlijk besloten om - uitsluitend in het kader van déze staking géén salaris in te houden van stakend personeel. Het behoud van de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs staat
in januari voorop.
Voor u en uw kind betekent dit dat op 30 en 31 januari onze school gesloten is. In beginsel wordt van ouders en/of
verzorgers verwacht dat zij zich zelf inzetten om opvang te organiseren voor hun kind.
Onze BSO Groeien doe je samen www.bsogroeiendoejesamen.nl is bereid extra kinderopvangfaciliteiten ter
beschikking te stellen op deze stakingsdag(en). De kosten van de opvang komen voor uw rekening.
Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij vertrouwen erop dat het op langere
termijn bijdraagt aan goed onderwijs voor uw kind!

Met vriendelijke groet,
Wilma Timmer
Directeur

SBO Het Avontuur
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Ouderavond 23 januari 2020
Tijd: 19.00u tot uiterlijk 20.45u

Social media, volgt u het nog?
Tijdens deze avond worden de belangrijkste kenmerken van sociale media uitgelegd, daar schakelen we de
hulp van onze experts voor in: de kinderen!
Welke kansen en bedreigingen brengen deze sociale media met zich mee? Hiernaast is er aandacht voor de
uitdagingen waar ouders dagelijks mee worstelen, zoals gebruik van mobieltjes, privacy, gaming en
cyberpesten. Er worden tips gegeven om de sociale media opvoeding van uw kind vorm te geven.

KOMT U OOK?

Schrijf u in op de lijst die bij de klas hangt.
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We zoeken enthousiaste verkeersouders.
Wat doe je als VVN Verkeersouder:
V overlegt met de Werkgroep Verkeer over de
verkeersactiviteiten;
V helpt praktische activiteiten te organiseren voor de kinderen, bijv. de praktische fietslessen op het plein of
verkeerswandelingen;
V vormt met leerkrachten en ouders een
verkeerswerkgroep, samen zie je meer en kun je meer;
V signaleert verkeersveiligheidsproblemen in de
schoolomgeving en bespreekt deze met de
verkeerswerkgroep;
V informeert ouders over
verkeersveiligheid en hun rol hierin door hen te
betrekken bij leuke verkeersprojecten.

Belangrijke data
SBO het Avontuur 2019 - 2020

30 en 31 januari
3 feb t/m 7 feb
7 februari
10 feb t/m 14 feb
24 feb t/m 28 feb
11 maart
8 april
9 april
10 april t/m 13 april
23 april
24 april
27 apr t/m 8 mei

Stakingsdagen
Deze week inloopmoment
Eerste verslag / portfolio
Voortgangsgesprekken
Voorjaarsvakantie
OR-vergadering
Paasviering
Studiedag: kinderen vrij
Goede vrijdag en tweede paasdag
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Meivakantie

Schoolvakanties regio Midden schooljaar 2020-2021

21 en 22 mei
26 mei
27 mei t/m 29 mei
28 mei
1 juni
2 juni
29 juni t/m 3 juli
1 juli
2 juli
3 juli
6 juli t/m 10 juli
8 juli
14 juli
15 juli
17 juli
Zomervakantie

Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021
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Hemelvaart
Schoolreisje: middenbouw
Schoolkamp groep 8
Schoolreisje: onderbouw
Pinksteren
Studiedag: kinderen vrij
Deze week inloopmoment
Studiedag: kinderen vrij
Zomerfeest
Tweede verslag / portfolio
voortgangsgesprekken
OR-vergadering
Schoolverlatersavond
Wenochtend in nieuwe groep en
nieuwe leerlingen
Kinderen om 12 uur uit

