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Den Haag, 23-4-2020 
 
Ouderbrief opening school na de meivakantie 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Het kabinet heeft besloten dat alle SBO scholen per 11 mei weer helemaal naar school mogen. Dit 
betekent dat wij na de meivakantie weer beginnen. Daar zijn we blij mee. 

 

Het vraagt om een andere organisatie en voorzorgsmaatregelen. We maken de school corona-proof. 
We hebben intern een duidelijk plan opgesteld en informeren jullie met deze brief de maatregelen die 
voor ouders van belang zijn. 
 
De minister-president benadrukte dat we het coronavirus alleen samen onder controle krijgen. We 
hebben een strak schema zowel in als buiten de klas, volgens de richtlijnen van het RIVM . We vragen 
u daarom uw verantwoordelijkheid te nemen voor de schoolafspraken, samen komen we een eind.  
Alle kinderen gaan op 11 mei weer beginnen. Voorwaarde hiervoor is dat uw kind niet verkouden of 
ziek is en er ook niemand in de omgeving ziekteverschijnselen heeft. We volgen de richtlijnen van het 
RIVM hierin. Dit doen we in het belang van uw kind en het aanwezige personeel. 
 

 

 

Dit betekent voor SBO Het Avontuur 

 
1. Alle leerlingen van SBO Het Avontuur gaan vanaf 11 mei naar school; 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; 

3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden; 

4. Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden; 
5. Leerlingen en personeelsleden met klachten(hoestklachten, keelpijn, koorts)  blijven thuis; 
6. Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest 

op het coronavirus; 
7. Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken 

vanuit huis; 
8. Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of aanwezig willen zijn, 

bespreken met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor 
leerlingen. 
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In de school betekent dit: 
     

  Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst en meerdere keren per dag 
goed(tenminste 20 sec). Het is fijn als u dat thuis oefent. 
 
 

 
 

Wegbrengen en ophalen van uw kind 

• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. 

• Ouders zetten hun kinderen op de stoep voor de school af en   

       gaan niet naar binnen, dit is een tijdelijke regeling. 

• Leerlingen worden door maximaal één   

       volwassene(ouder/verzorger)weggebracht/opgehaald. 

 
 

 
  De anderhalve meter afstand regel 
geldt voor volwassenen. 
Wilt u hier als ouder rekening mee 
houden, ook als u voor de      

  school wacht.  
 

 
 

Normaal is er na de vakantie luizencontrole. Dat kan nu niet plaatsvinden.  

Wilt u zelf uw kinderen controleren?      
                                             
Er is 

    Er zijn wel gymlessen, maar er wordt niet gedoucht. 
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Lesaanbod 
We werken de eerste weken nog niet groepsdoorbroken, dit om extra contactmomenten te 
voorkomen. We richten ons de eerste weken vooral op groepsvorming en de basisvakken (rekenen-
taal-lezen-begrijpend lezen). 
werken 
 
Traktaties 

Als kinderen hun verjaardag vieren trakteren ze in de klas, maar gaan nu 
niet de school rond. De verjaardagskaart zal in de teamkamer komen te liggen zodat personeelsleden 
er daar een felicitatie op kunnen zetten. 

In – en Uitgaan van de school                                                     
 
Kleuters 
Om spreiding van leerlingen en daarmee de afstandsregel van leerkrachten te bewaken hebben we 
besloten de kleutergroepen Spoorzoekers en Speurneuzen iedere dag om 9:00u te laten starten en de 
maandag, dinsdag en donderdag om 14.30u op te laten ophalen voor de school. Op de woensdag 
worden ze om 12.15u opgehaald en de vrijdag gewoon om 12.00u. Dit betekent dat ze een kwartier 
eerder opgehaald moeten worden en een kwartier later starten. 
 
Overige groepen 

De bovenbouw kinderen van de Bergbeklimmers, Globetrotters,  
Pioniers en Zeevaarders komen via de nooddeur aan de  
achterkant van de school (de nooddeur op de Brigantijnlaan) naar 
binnen en buiten. Ze parkeren hun fiets wel op de gebruikelijke plek. 

 
Voor alle kinderen die op de fiets zijn geldt dat ze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 
14:40u naar huis gaan en op woensdag om 12:25u. Zij mogen dus 5 minuten eerder vertrekken. 
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Afname NIO/intelligentieonderzoeken groep 7 
Op dinsdag 7 april heeft de informatieavond voor groep 7 plaatsgevonden met daarin uitleg over de 
procedure omtrent de overgang naar het Voorgezet Onderwijs. 
Mochten ouders van groep 7 deze avond nog willen terugkijken dan kan dit via de volgende link: 
https://youtu.be/KQFiCQ4Xm8I 
 
De NIO afname staat gepland op maandag 18 mei en maandag 25 mei. 
Wij willen na de meivakantie eerst starten in de groepen. Vervolgens zullen wij in de eerste week na 
de meivakantie de ouders van groep 7 verder informeren over de afname van deze test.  
Individuele onderzoeken zullen na de meivakantie worden ingepland. U wordt hier als ouders over 
geïnformeerd. 

Voor nu is het nogmaals belangrijk om te benoemen dat wij morgen 24 april alle 
toestemmingsformulieren voor de intelligentieonderzoeken binnen moeten hebben. Anders 
betekent dit dat uw zoon/dochter niet kan deelnemen aan het intelligentieonderzoek wat op school 
plaatsvindt.  

Aan een onderzoek buiten school zitten kosten verbonden. Wij missen nog 11 
toestemmingsformulieren.  

Het toestemmingsformulier voor het intelligentieonderzoek moet door beide gezaghebbende ouders 
worden ondertekend. Indien het kind zelf ouder is dan 12 jaar, moet hij/zij ook tekenen. Dit 
ondertekende toestemmingsformulier moet uiterlijk 24 april op school worden ingeleverd. U kunt dit 
doen door: 

1) het toestemmingsformulier in te scannen en op te sturen naar: jvdlinden@sbohetavontuur.nl 
(u mag ook een foto maken en deze sturen). 

2) het toestemmingsformulier in een enveloppe bij SBO Het Avontuur door de brievenbus te 
gooien. Op de enveloppe kunt u vermelden: t.a.v. Jojanneke van der Linden (orthopedagoog). 

 
 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met               
                                   wtimmer@sbohetavontuur.nl 
                                   015-2579022  (in elk geval tussen 10.00u en 14.00u) 
 
In geval  van nood: 06-15146515 
 
We hopen dat u, uw kinderen en naaste omgeving in goede gezondheid blijven. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Wilma Timmer                                 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKQFiCQ4Xm8I&data=02%7C01%7C%7C4d29e41ffb1e4730c49508d7db8758e4%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637219246682383308&sdata=IVJGXVJ72m%2FXuxRjlr1sREYyFB9NXbrZE9xufoOdoZc%3D&reserved=0
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