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Hallo allemaal,  
 
Op school gaat alles inmiddels weer zoveel mogelijk door, 
we hebben zelfs onze studiedag door laten gaan via 
TEAMS.  
 
Aanstaande dinsdag zullen we meer duidelijkheid 
krijgen over nieuwe corona richtlijnen en 
mogelijkheden. U hoort daarna van ons hoe wij hier 
als school weer mee omgaan. Ik hoop dat we weer 
(gedeeltelijk) les mogen geven. Als dat zo is maken 
we een mooi nieuw plan en hoort u snel van ons, want 
natuurlijk willen we graag weer naar een normalere 
situatie toe, voor de kinderen en ouders (die een grote 
uitdaging hebben) en voor leerkrachten. 
 
Als u problemen ervaart geef ze aan bij de leerkracht, kan deze het niet oplossen dan leggen ze het aan de IB, SMW of 
directie voor. U mag ook altijd contact opnemen met Wilma Timmer. 
 
 

Ouderavond groep 7: 
               De weg naar het VO 
 
De ouderavond voorlichting voor groep 7 over de route 
naar het VO heeft ook via TEAMS plaats gevonden, 
fantastisch. U kunt dit nog terugvinden via onze site en 
betreffende ouders hebben de link al toegestuurd 
gekregen om de opname nog eens rustig na te kunnen 
kijken.  
 

https://youtu.be/KQFiCQ4Xm8I 
Deze staat ook op onze website. 
 
Op onze website staan nog meer interessante filmpjes…. 
 

 

 

WE MISSEN JULLIE   

     ALLEMAAL! 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/KQFiCQ4Xm8I
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MR leden gevraagd  
Aan het eind van dit schooljaar neemt een MR lid afscheid 
van onze school en zal de MR verlaten. Voor het nieuwe 
schooljaar zijn we op zoek naar een enthousiaste positieve 
ouder die geïnteresseerd is in het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de organisatie en processen in 
onze school. Vind je het leuk om deel te nemen en samen 
te werken met andere ouders en leerkrachten, meld je 
aan bij Kelly Stokkers ( kstokkers@sbohetavontuur.nl) 
en geef aan waarom je dat graag zou willen. Kelly is 
voorzitter van onze MR. Als er meerdere ouders zijn die 
zich aanmelden zal er een verkiezing plaatsvinden. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gratis 
 
Boek voor kinderen over coronavirus 

Tot slot tippen we jullie over het gratis te downloaden boek 
‘Coronavirus, wat kinderen moeten weten’, geschikt voor de 
basisschoolleeftijd en onderbouw vmbo. Het boek geeft op 
speelse wijze antwoorden op vragen en kan helpen om het 
onderwerp corona bespreekbaar te maken. 
 
 

 

 

 

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 

 

mailto:kstokkers@sbohetavontuur.nl
https://www.gottmer.nl/downloads/Coronavirus_Watkinderenmoetenweten_GottmerNosyCrow_spreads.pdf
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
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Op de Lucassite staat het volgende 

Aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen 

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. 

Hier de jarige kinderen. Als jullie weer op school komen, vieren we het alsnog! 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

                    
20 april 2020  WEG Djego Sanders 8           
20 april 2020  WOUD Chayton Jubitana 9 
          

21 april 2020  KOLON Lois Voogd 11           
22 april 2020  GLOBE Jazz Ajodhia 12 
          

24 april 2020  GLOBE Nupelda Ince 12           
25 april 2020  SCHAT Joshua  Isenia 11           
26 april 2020  SCHAT Rodjeane Goeloe 10           
27 april 2020  SCHAT Dean Zonneveld 11           
27 april 2020  SPOOR Paolo D'Agnano 6           
27 april 2020  SPOOR Jeremy Woesthof 7           
28 april 2020  SPEUR Danilo D'Andrea Silva d Jesus 5           
30 april 2020  PIONI Hyssam Zaaiter 12           

2 mei 2020  KOLON Milan Becker Hoff 11           
2 mei 2020  ZEE Daan Bier 12           
6 mei 2020  WEG Guido Breedveld 9           

10 mei 2020  BERG Tilda Edman Lönnroos 13 
          

 
 
                     Juf Suzanne 17 april 
                     Juf Sonja 19 april 
                     Juf Inge 21 april 
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Positieve activiteiten voor thuis 
In deze tijd van thuisonderwijs en thuiswerken kan het soms een hele klus zijn 
om het 
positief en gezellig te houden in het gezin. 
Hier zijn wat ideetjes die makkelijk uit te voeren zijn en kunnen helpen om de sfeer positief 
te houden. Het zijn kleine tussendoortjes die ingezet kunnen worden tijdens het schoolwerk, 
maar ook gewoon tijdens het eten of andere momenten leuk zijn om samen te doen. 
 
De complimentenbal: dit spel kan zowel binnen als buiten 
Neem een bal. Ga met zijn allen in een kringetje staan. 
Eén begint en noemt de naam van iemand uit de kring, geeft een compliment en gooit 
vervolgens de bal naar diegene toe. Deze vangt de bal en doet hetzelfde naar een ander. 
Het kan 1 of 2x rondgaan. Zorg dat iedereen een complimentje heeft gekregen 
Variatie: noem iets waar jullie familie bijzonder in is, iets waar je trots op bent, iets wat je 
goed vindt van jezelf, iets wat vandaag heel leuk was. Iets wat je graag nog een keer wil 
doen in je leven. Enzovoort. 
 
De complimentenronde 
In deze ronde geef je degene rechts van je een compliment jouw buurman/buurvrouw doet 
dat opnieuw aan degene weer rechts van hem of haar. Je kan als iedereen geweest is 
dezelfde ronde nogmaals doen, maar dan linksom. Ook kan je 1 iemand aanwijzen, waar de 
rest dan een compliment over kan geven. Je zou dit elke avond bij het avondeten kunnen 
doen. Of een vaste dag in de week. Je zal zien dat de complimenten steeds mooier worden. 
 
Wie is het?? 
Een persoon neemt een gezinslid in gedachten. De anderen stellen slimme vragen: 
Is het een jongen, meisje, is hij groot, kan zij goed tekenen, enzovoort. Tot het geraden is 
degene die het raadt mag nu iemand in gedachten nemen. 
Variatie: breidt het uit met iemand uit de hele familie 
 
De complimentendoos/pot 
Laat ieder gezinslid anoniem een kort complimentje schrijven voor ieder gezinslid. Het 
compliment mag gaan over waar iemand goed in is, een karaktereigenschap of wat de ander 
positief heeft gedaan of kan, of wat de persoon mooi vindt aan de ander. De briefjes met 
complimenten worden dichtgevouwen en de naam voor wie het compliment is wordt erop 
geschreven. Trek zo nu en dan tijdens het eten of op een moment waarop het gezin 
compleet is een briefje uit de doos/ pot en lees laat de persoon voor wie het is het zelf 
voorlezen of de ouder leest het voor. 
 
Sneeuwballen gevecht 
Geef je kind(eren) een of twee blaadjes papier (het is het leukst als iedereen mee doet). Laat 
ze er iets op schrijven of tekenen, bijvoorbeeld: 
- Een grappig woord wat niet bestaat 
- Een vraag: wat is je lievelings…..( dier, kleur, eten, app, spel etc.) 
- Een makkelijke som 
- Het begin of de titel van een lied 
- ………………………… laat ze zelf iets bedenken 
Laat iedereen van hun papier een prop maken en op het startsein gaan ze de ‘sneeuwballen’ 
naar elkaar gooien. Na 10 seconden roep je ‘stop’. 
Ze mogen daarna weer gooien maar proberen ook een ‘sneeuwbal’ te vangen. Als je weer 
‘stop’ roept: mogen ze 1 voor 1 voorlezen wat er op haar/ zijn sneeuwbal staat. Hij/ zij geeft 
ook antwoord op de vraag of iedereen geeft om de beurt antwoord. 
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Ik doe, ik doe wat jij doet….. 
Zet muziek aan. Om beurten mag een iemand een beweging voor doen, iedereen doet het zo 
goed mogelijk na. 
Variatie: de eerste persoon bedenkt een beweging, de tweede doet dit na en voegt er een 
beweging aan, dan de derde, enzovoort tot iedereen geweest is (of nog een ronde extra) en 
er een originele, unieke gezinsdans is ontstaan! 
Maak er eventueel een filmpje van en stuur hem rond zodat iedereen in de familie er vrolijk 
van wordt! 
 
Ik hou van….. 
Iedereen zit. Iemand begint en gaat staan en noemt vier dingen waar hij/zij van houdt: ’ Ik 
hou van…’ bijvoorbeeld; chocola, voetbal, op reis aan, chillen. 
Wie er niet van houdt blijft zitten, wie er ook van houdt springt op en roept ‘ik ook’. Na vier 
keer is iemand anders aan de beurt om ‘ ik houd van..’ te bedenken. 
 
Ra, ra, wat is er anders…? 
Iedereen neemt even de tijd om elkaar goed te bekijken. Dan gaat één persoon even naar de 
gang. Vervolgens wordt er iets veranderd, bijvoorbeeld een kledingstuk wordt omgeruild, 
een bril wordt afgezet. Daarna moet degene die op de gang stond raden wat er veranderd is. 
Na vijf keer raden kan iemand een klein ‘hint’ geven. 
Variatie: 
Verander iets in de ruimte; ga op een andere plek zitten, verander een voorwerp van plaats. 
In tweetallen: Draai je allebei om. Verander iets aan jezelf. Draai je weer om. Probeer bij 
elkaar te ontdekken wat er 
veranderd is 

 
 
 

 
PBS Hulp  
bij 
gedragsverwachtingen 
voor thuis tijdens de 
corona thuisblijf-weken 
In ieder gezin gelden andere 
waarden, afspraken en regels, 
of zoals we bij PBS zeggen: 
gedragsverwachtingen. Dat 
maakt ieder gezin ook uniek en 
mooi! Van ouders horen wij 
momenteel terug dat deze corona thuisblijf-weken vragen om aangescherpte waarden en gedragsverwachtingen. 
Immers: hoe duidelijker wij zijn naar onze kinderen over wat wij van hen verwachten, hoe makkelijker het voor onze 
kinderen wordt om aan die verwachting te voldoen.  
Welke afspraken vindt u belangrijk en helpend om de dag positief te laten verlopen. Misschien zitten er 
gedragsverwachtingen tussen die u voor uw gezin behulpzaam vindt? En misschien zitten er ook 
gedragsverwachtingen tussen die voor uw gezin niet van toepassing zijn. Pas de matrix gerust aan, zodat deze 
ondersteunend is voor uw gezin. Reminder: een heldere gedragsverwachting is positief geformuleerd, concreet, 

eenduidig, kort & bondig 😊.  
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Ochtend 

 

 

Maaltijden 

 

 

Schoolwerk 

thuis 

 

Naar bed 

gaan 

 

 

Thuis spelen 

 

 

Buiten 

spelen 

 

 
 

  Altijd 

Verantwoor

-delijkheid 

Ga naar het 

toilet 

Poets je 

tanden 

Maak je bed 

op 

Kleed je aan 

 

Ruim je vaat op 

na het eten 

Help met eten 

voorbereiden  

Help met het 

dekken van de 

tafel 

Help met 

afruimen 

Maak een 

planning in je  

agenda 

Leg je 

schoolspullen 

klaar 

 

Ga naar het toilet 

Poets je tanden 

Ga douchen 

Doe je pyjama 

aan 

Lees ter 

ontspanning 

 

Wees zuinig op je 

spullen 

(speelgoed, 

spelletjes, 

elektronische 

spullen) en ruim 

ze op 

Houd 1,5 meter 

afstand 

Wees zuinig op 

je spullen (fiets, 

bal, ander 

buitenspeelgoed) 

Geef 

elkaar het 

goede 

voorbeeld 

Luister 

naar de 

volwassen

en in huis 

 

Respect Praat met 

zachte stem 

totdat 

iedereen 

wakker is 

Zeg 

goedemorge

n 

Zit op tijd 

klaar 

Eet met bestek 

Eet met 

gesloten mond 

Doe mee met 

de gesprekken 

en luister 

wanneer een 

ander spreekt 

Wees beleefd 

(zeg alsjeblieft 

en dankjewel) 

Proef al het 

eten 

Werk op een stille 

plek 

Houd je aan de 

planning Maak al 

je (huis)werk 

 

Praat met zachte 

stem 

Zeg welterusten 

 

Speel samen (om 

de beurt), nodig 

huisgenoten uit 

Ruim op en houdt 

het netjes 

Zet de tv of 

computer uit 

wanneer je klaar 

bent met spelen 

Gebruik een 

binnenstem 

 

 

Speel samen 

(om de beurt), 

nodig anderen 

uit 

Ruim op en 

houdt het netjes 

 

Vraag het 

aan een 

ander als 

je iets wilt 

Wees 

vriendelij

k voor 

elkaar 

Geef 

elkaar 

complime

nten 

 

Veiligheid Blijf binnen 

 

 

Was je handen 

voordat je gaat 

eten 

Zit op je stoel 

Houdt de 

stoelpoten op 

de grond 

Ruim je spullen 

op wanneer je 

klaar bent 

Ruim op voordat 

je gaat slapen 

Je bed is om in 

te slapen 

Luister naar 

volwassenen om 

te weten welke 

spellen, filmpjes 

en tv-

programma’s oké 

zijn om te kijken 

Gebruik je 

speelgoed 

waarvoor het 

bedoeld is  

Houd handen en 

voeten bij jezelf 

Laat een 

volwassene 

weten waar je 

gaat spelen en 

waar je bent. 

Blijf in de buurt 

van je huis 

Kijk goed uit bij 

oversteken 

(links, rechts, 

links) 

Zorg voor 

passende 

kleding -  

Draag een helm 

(bij skaten of 

skateboard) 

Was je handen 

als je weer 

binnenkomt.  

Zorg voor 

elkaar 

 

 



Nieuwsbrief Het Avontuur April 2020 
 

 
Nieuwsbrief  April  2020 

 

 

 



Nieuwsbrief Het Avontuur April 2020 
 

 
Nieuwsbrief  April  2020 

Wat gebeurt er in de groepen(thuis…) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meesters en 
juffen 
worden hier 
ook heel blij 
van! 
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TEAMS met de groep
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TEAMS met de juf 
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    Samen rekenbingo (met opdrachten via TEAMS) door juf Kelly. 

  

   

 



Nieuwsbrief Het Avontuur April 2020 
 

 
Nieuwsbrief  April  2020 

Kinderen die op school bij de 
opvang zijn 
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De Biblioheek heeft e-books voor alle leerlingen 
  

Online versie 

   

    

     
De Bibliotheek heeft e-books voor alle leerlingen 

  
  

Online is de Bibliotheek gewoon open! In de ThuisBieb-app staan vrij beschikbare 

e-books zodat leerlingen thuis kunnen doorlezen. In de ThuisBieb PDF staat alle 

info over de app. Stuur je de PDF door naar de ouders van je leerlingen? 

 

 

  

ThuisBieb: vrij beschikbare e-books 

De ThuisBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als je leerlingen géén lid 

zijn van de Bibliotheek! In de app staan 100 e-books, waarvan 21 titels voor 

kinderen tot en met 12 jaar, zoals Fien komt dat zien! van Harmen van Straaten en 

Alaska van Anna Woltz. Met de ThuisBieb willen de Bibliotheken iedereen die 

thuiszit, dus ook kinderen, een hart onder de riem steken in deze onzekere tijd. 
 

  

Download de ThuisBieb in de AppStore of Google Play 

De e-books staan in de speciale ThuisBieb-app. Je kunt de ThuisBieb-app voor iOS 

downloaden in de AppStore en voor Android via Google Play. Wanneer de app is 

geïnstalleerd kun je het aanbod bekijken en titels selecteren. De app is in elk geval 

beschikbaar tot en met 10 mei. Meer informatie kun je vinden op 

jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 
 

  

Jeugdbibliotheek.nl  

Speciaal voor deze periode heeft de Bibliotheek ook extra luisterboeken 

beschikbaar gesteld voor kinderen die geen lid zijn van de bibliotheek. Deze zijn vrij 

Download ThuisBieb PDF  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DSFUwWFJHMnQ2eUdIbWg4SHZ5Q3U4aGtlRUhITWI5b25OejNhb044d2NrZzZEbUFzVStITWhyNkM0NlU4akNOTkU4MklLUVB0eWlTK2E1TXhlRFU1eG1tU0NWeGMrTTRPTnlXTVljVTl0SkNCcmNxK3lBQklEQlFtcldlbWQrVmN5K3A2bkNXZzB0YlZGYjRySFFSVHVHdy9XazMwaUxodDdiTUgzbDRLMU13PQ%3D%3D%26L%3D8583%26F%3DH&data=02%7C01%7C%7C34b0110a8108467b63cf08d7e1e52596%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637226246606007333&sdata=HspYXbIP4Gpqk%2FQWzk39f%2FUhM9OpJGq2bRDP03PiXIU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Fwebversion.php%3Finfo%3DUkJPa0ZsV1lsdmpuek9tS0tQQTdoWGJ4YldVbHRseGJZSEVjem1QMGYvcmV4K045MlVxTk9kbUFxSk9qeVNxWXJwcldQZCt1ekZMNGJtRUY5bFFyaGdEdVpJZlUyNmlyZUduTER0b1ZqVkdOSWYyL2NMbFg1SWJFT3J5dElaYkp4bkpEWi9OVWNiZFR1NFJ4OCszdjJCVm1XU2p3WE1zb0R0RGV0MUtyK3Q2S0FwL2lWanV2L3VLYmh4SlV5b0JvclloQnA1RzJEU0NFamVoc2gzNXF1a3RvajhoVmlaSVEwLzhOcnpZWk5hd1I2RmhhMk43bFNESjFkVjBGcmlXQ1h2RVg0VGJzS1ZzMXN0dDZCTFVyRTNrVFdweG5iQjZ0elI0S1NmT0p0Zk09&data=02%7C01%7C%7C34b0110a8108467b63cf08d7e1e52596%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637226246605997339&sdata=wQelY3VVy66RleGY9GM3VoukIGklQaEzZBTzLd5vamc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.edg.nl%2Furl.php%3Finfo%3DSFUwWFJHMnQ2eUdIbWg4SHZ5Q3U4aGtlRUhITWI5b25OejNhb044d2NrZzZEbUFzVStITWhyNkM0NlU4akNOTkU4MklLUVB0eWlTK2E1TXhlRFU1eG1tU0NWeGMrTTRPTnlXTVljVTl0SkNCcmNxK3lBQklEQlFtcldlbWQrVmN5K3A2bkNXZzB0YlZGYjRySFFSVHVHdy9XazMwaUxodDdiTUgzbDRLMU13PQ%3D%3D%26L%3D8584%26F%3DH&data=02%7C01%7C%7C34b0110a8108467b63cf08d7e1e52596%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637226246606017325&sdata=uFmTGwM3eko%2B6SkZfLpGIrXfpdmbfkFJJfL16uGLSQc%3D&reserved=0
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toegankelijk via de LuisterBieb-app. Net als de voorleesfilmpjes van De 

Voorleeshoek en Bereslim.  

Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books in de ThuisBieb 

nog veel meer e-books lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via 

Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale 

producten voor kinderen. 
 

  

 

   

 

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  
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 Belangrijke data  SBO het Avontuur 2019 - 2020 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is verplaatst naar 11 juni (uiteraard onder 
voorbehoud dat de scholen dan weer geopend zijn).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
 

 

27 apr t/m 8 mei Meivakantie 

  

21 en 22 mei Hemelvaart 

1 juni Pinksteren 

2 juni Studiedag: kinderen vrij 

29 juni t/m 3 juli Deze week inloopmoment 

1 juli Studiedag: kinderen vrij 

3 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 


