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Hallo allemaal,  
Alle ouders in Nederland zijn een aardige klus aan het klaren. Wij als team begrijpen dat heel goed. Onder ons 
personeel zijn ook collega’s die in dezelfde situatie verkeren. Deze periode doet een groot beroep op het 
aanpassingsvermogen, werken en je kinderen onderwijs geven is een uitdaging, hoe houd je het efficiënt en gezellig. 
Alle leerkrachten houden rekening met mogelijkheden van onze kinderen en uw thuissituatie en proberen uitdagende 
opdrachten te bieden. We hopen dat kinderen weer zo snel mogelijk naar school mogen.  
 
Als daar meer over bekend is horen jullie het direct. 
Heeft u vragen of zoekt u oplossingen, mail mij gerust, ik bekijk mijn mail zeer regelmatig:  
wtimmer@sbohetavontuur.nl 
 
 
Mogelijkheden ICT-voorzieningen 
Er zijn diverse organisaties die kunnen ondersteunen op het gebied van devices en digitale leermiddelen: 

- Aanbod Stichting Leergeld Den Haag op het gebied van devices (ook Leergeldstichtingen in andere gemeentes 
hebben soortgelijke regelingen) 

- Het Jeugdeducatiefonds kan helpen bij de aanschaf van devices (mailadres hier) 

 
Heeft u een ooievaarspas? 
In deze link de mogelijkheid om mensen met een ooievaarspas een laptop of iPad in bruikleen te krijgen.  
https://lucasonderwijs.sharepoint.com/sites/IntranetLO/Gedeelde%20%20documenten/Onderwijs%20op%20afstand/
brief%20aan%20scholen%20over%20st%20leergeld%20en%20laptops.pdf?csf=1&e=iinsw9&cid=db03b5d2-cbc9-4725-
94aa-f24204cd6094 

 
Op de Lucassite staat het volgende: 

Aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 

In een persconferentie gisterenavond 23 maart werden door het kabinet aanvullende maatregelen medegedeeld in de 
aanpak van het coronavirus. Voor het onderwijs benadrukken we de volgende aanvullende maatregelen: 

     Houd altijd afstand van anderen, minimaal 1,5 meter. Dit betekent voor de opvang van leerlingen: verdeel 
een grote groep in kleine groepjes en instrueer kinderen dat zij elkaar niet aanraken. 

     Als één gezinslid koorts heeft, dan moet het hele gezin thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale 
processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 

     Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Dit 
betekent ook dat alle schoolreizen, schoolkampen, werkweken, sportdagen en evenementen tot 1 juni niet 
door kunnen gaan. 

  

Dit betekent dat het schoolkamp voor de schoolverlaters niet doorgaat. We zijn naar andere mogelijkheden 
aan het kijken, zodat er toch een gezamenlijke afsluiting plaatsvindt. 
 
Musical groep 8 
De musical van groep 8 is in voorbereiding, ik heb fantastische filmpjes gezien. Gezien alle omstandigheden hebben wij 
moeten besluiten geen eindfilm te maken, maar voor een eindmusical te kiezen. 

 

 

https://lucasonderwijs.sharepoint.com/sites/IntranetLO/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/IntranetLO/Gedeelde%20%20documenten/Brieven/brief%20aan%20scholen%20over%20st%20leergeld%20en%20laptops.pdf&parent=/sites/IntranetLO/Gedeelde%20%20documenten/Brieven
mailto:hans.spekman@jeugdeducatiefonds.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flucasonderwijs.sharepoint.com%2Fsites%2FIntranetLO%2FGedeelde%2520%2520documenten%2FOnderwijs%2520op%2520afstand%2Fbrief%2520aan%2520scholen%2520over%2520st%2520leergeld%2520en%2520laptops.pdf%3Fcsf%3D1%26e%3Diinsw9%26cid%3Ddb03b5d2-cbc9-4725-94aa-f24204cd6094&data=02%7C01%7C%7C08f551e7eeba4223b6f508d7ccbf314a%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637202994361340111&sdata=b0Zwrgdevol45Vh4VUAz4NoKV4yQrigErM%2F6ncmQSeg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flucasonderwijs.sharepoint.com%2Fsites%2FIntranetLO%2FGedeelde%2520%2520documenten%2FOnderwijs%2520op%2520afstand%2Fbrief%2520aan%2520scholen%2520over%2520st%2520leergeld%2520en%2520laptops.pdf%3Fcsf%3D1%26e%3Diinsw9%26cid%3Ddb03b5d2-cbc9-4725-94aa-f24204cd6094&data=02%7C01%7C%7C08f551e7eeba4223b6f508d7ccbf314a%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637202994361340111&sdata=b0Zwrgdevol45Vh4VUAz4NoKV4yQrigErM%2F6ncmQSeg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flucasonderwijs.sharepoint.com%2Fsites%2FIntranetLO%2FGedeelde%2520%2520documenten%2FOnderwijs%2520op%2520afstand%2Fbrief%2520aan%2520scholen%2520over%2520st%2520leergeld%2520en%2520laptops.pdf%3Fcsf%3D1%26e%3Diinsw9%26cid%3Ddb03b5d2-cbc9-4725-94aa-f24204cd6094&data=02%7C01%7C%7C08f551e7eeba4223b6f508d7ccbf314a%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637202994361340111&sdata=b0Zwrgdevol45Vh4VUAz4NoKV4yQrigErM%2F6ncmQSeg%3D&reserved=0
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/23/qa-bij-aanscherping-maatregelen-en-handhaving
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Hier de jarige kinderen. Als jullie weer op school komen, vieren we het alsnog! 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

                                      

     Juf Kelly 28 maart jarig  30 
 Meester Stephan en juf Mirjam 4 april.  

 

 

           
      

 

    
27 maart 2020  SPEUR Kai van der Kraan  6 

      
 

    
28 maart 2020  GLOBE Max van der Voort  13 

       
 

   
3 april 2020  STER Yassine Hamman Alkasry  9 

           
4 april 2020  WEG Donny Rueck  7 
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Wat gebeurt er in de groepen(thuis…)   

 

 

 

 

 

 

 

Martin doet allemaal hele mooie dingen 

thuis. Wat een topper! 
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Richelle uit groep 8 vertelt ons over het Coronavirus 
 
Wat is het corona virus eigenlijk, het corona virus kan een longontsteking geven. Er werd voor het eerst zo veel 
mensen ziek in China. Dit was in de stad Wuhan, eind 2019 is het ontstaan. Het virus bestaat al wel langer. Er zijn 
verschillende soorten. Meestal zorgen virussen alleen voor klachten die niet zo erg zijn, zoal verkoudheid. Het nieuwe 
corona virus kan ergere klachten geven dan een gewonnen virus. Waarschijnlijk is dat omdat niemand nog weerstand 
tegen dit virus heeft. Hoe kan je het virus krijgen, de oorzaak van het virus. je kunt het virus van iemand anders 
krijgen. als iemand met het virus hoest of niets, komen er kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Die kunnen op 
je gezicht of handen komen. Bijvoorbeeld als iemand bij jou in de in de buurt niets of hoest. Kan het virus op je gezicht, 
handen of ogen komen. En als jij daar na bij voorbeeld jeuk krijgt en het zit op je hand of ergens waar het kan komen 
en je raakt het aan en geeft vervolgens weer iemand anders aan kan je het virus door geven. Maar kijk nou als jij 
bijvoorbeeld in de winkel loopt en iemand niets of hoest hoeft het niet gelijk te betekenen dat iemand het virus heeft. 
wanneer ga je bellen naar de huisarts, als je denkt dat je het virus heb. Als je klachten heb over: verkoudheid, niezen, 
keelpijn, hoesten, of moeilijk ademen. Bel dan gelijk de huisarts. Als 1 of meer van deze dingen bij je voor komt. en je 
wordt steeds zieker, je ademt steeds moeilijker, en je bent ouder dan 70 jaar of je heb minder weerstand. Ga dan niet 
naar de dokter toe. Dan zal de huisarts of de assistente de vragen stellen aan de telefoon, en als het nodig is komt de 
dokter bij je langs. Maar als de dokter bij je komt moet hij ook bescherming hebben dan dracht hij een bril, 
mondkapje, handschoenen en een gekleurde jas of schrot. Dan gaat de dokter je onder zoeken. Dat is om te kijken of 
je moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Wat merk je eigenlijk als je het corona virus heb. Koorts of een koortsig 
gevoel, hoesten, slijm op hoesten, moeheid en moeilijk ademen bijvoorbeeld bij het lopen. Klachten die iets minder 
vaak voorkomen zijn: spierpijn, hoofdpijn. Klachten die iets minder vaak voorkomen zijn: diarree, misselijkheid of 
overgeven, oogontsteking. De klachten krijg je niet gelijk als je het virus heb. Het duurt meestal 5 tot 6 dagen voordat 
de klachten beginnen. Je kunt ook al in 2 dagen de klachten krijgen. Het duurt nooit langer dan 14 dagen dat de 
klachten beginnen. Als je het virus wil voorkomen. Als je moet niezen of hoesten doe het in de binnenkant van je arm, 
vaker je handen wassen na een keer je kleren aan gehad daar na in de was doen.  
 
gemaakt door: Richelle.                 
Uit de klas: de Pioniers.    
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Hier kunt u gratis inloggen, maar bedenk dat u op tijd opzegt 
anders zit u er voor een jaar aan vast!!!!! 

Instructie voor ouders 
Veel scholen hebben een studiewijzer gemaakt voor leerlingen en hun ouders. Het werken met software sluit hier 
goed bij aan. Speciaal voor ouders hebben we per programma een korte instructie gemaakt om het thuiswerken zo 
makkelijk mogelijk te laten verlopen. 
 
Want werkt de school met onze software? Dan is thuisgebruik gratis! TOT EEN BEPAALDE PERIODE LET DAAR GOED 
OP!!!! 

 

Bouw! 
 
Bouw! geeft kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, in de 
groepen 2 tot en met 4 preventief extra hulp. De oefeningen passen zich aan het 
tempo van de leerling aan. Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd online lessen voor 
het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. 
 
Het kind leert, de tutor (bij thuiswerken is dit de ouder of een oudere broer of zus) 
stuurt en de computer wijst de weg. De oefeningen zijn voorzien van heldere 
instructies voor de tutor. 
 
Naar Bouw!  

 

 

  
 

 

BLOON 

 

BLOON is het meest gebruikte oefenprogramma voor spelling. Leerkrachten 

kunnen zelf oefenlijsten met woorden uit de eigen taalmethode maken of per 

niveau de standaardlijsten uit BLOON kiezen. Zo oefenen leerlingen ook thuis met 

de stof die zij nodig hebben. 

 

Op onze website staan een stappenplan voor het werken in BLOON en een 

voorbeeldles. 

 

Naar BLOON  
 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flexima.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07301784d4fed36e712ae6669%26id%3Dfddad62ec5%26e%3D1e4a04678c&data=02%7C01%7C%7Cc647770b12304cd1388108d7cf324988%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637205687216284020&sdata=aXYKSCkwGBs1S0GctJMl9mXP73FFwAzWTvhTljbVIps%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flexima.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07301784d4fed36e712ae6669%26id%3D72bd294c37%26e%3D1e4a04678c&data=02%7C01%7C%7Cc647770b12304cd1388108d7cf324988%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637205687216294013&sdata=C6wPJo%2FuG58Adh6sXzD%2BMIxI6XZKIDT6UG6%2FKJZZbxs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flexima.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07301784d4fed36e712ae6669%26id%3D953a089527%26e%3D1e4a04678c&data=02%7C01%7C%7Cc647770b12304cd1388108d7cf324988%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637205687216314001&sdata=RGvP8jPTjghYcm%2B7sm2zhM3thYlJbs%2FFDjabZzUmA0Q%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flexima.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07301784d4fed36e712ae6669%26id%3D1db6bc7e67%26e%3D1e4a04678c&data=02%7C01%7C%7Cc647770b12304cd1388108d7cf324988%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637205687216314001&sdata=UPbeVUjfWs76esmaIN8Nn3314YavuF%2FdSJvDoCrnyBk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flexima.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07301784d4fed36e712ae6669%26id%3D83206208f3%26e%3D1e4a04678c&data=02%7C01%7C%7Cc647770b12304cd1388108d7cf324988%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637205687216294013&sdata=%2BQ1k7rDBDWq2cPyodmzfyv1GLBBsCC0th99RGf1jUi0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flexima.us1.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D07301784d4fed36e712ae6669%26id%3Df7dba809ef%26e%3D1e4a04678c&data=02%7C01%7C%7Cc647770b12304cd1388108d7cf324988%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637205687216304015&sdata=9JCW0Z2zsv4Vq%2FgohO9HRafVbDr%2Bx5HwB8gRmbxRnoM%3D&reserved=0
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 Belangrijke data  SBO het Avontuur 2019 - 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgend schooljaar!!!! 
Schoolvakanties PO 2020‐2021 
Prinsjesdag                                             : di 15 september 2020 (alléén Haagse PO‐scholen) 
Herfstvakantie     : ma 19 oktober 2020   vr 23 oktober 2020 
Kerstvakantie    : ma 21 december 2020  vr 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie   : ma 22 februari 2021   vr 26 februari 2021 
Goede Vrijdag    : vr 2 april 2021 
Tweede Paasdag   : ma 5 april 2021 
Meivakantie    : ma 26 april 2021   vr 7 mei 2021 
Hemelvaartsdag   : do 13 mei 2021   vr 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag   : ma 24 mei 2021 
Zomervakantie    : ma 19 juli 2021   vr 27 augustus 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 juni Pinksteren 

2 juni Studiedag: kinderen vrij 

29 juni t/m 3 juli Deze week inloopmoment 

1 juli Studiedag: kinderen vrij 

2 juli  Zomerfeest 

3 juli Tweede verslag / portfolio 

6 juli t/m 10 juli voortgangsgesprekken 

8 juli OR-vergadering 

14 juli Schoolverlatersavond  

15 juli Wenochtend in nieuwe 
groep en nieuwe leerlingen 

17 juli Kinderen om 12 uur uit 

Zomervakantie 


