Nieuwsbrief Het Avontuur mei 2020
Hallo allemaal,
We mogen weer open:
maandag 11 mei.
Wat zijn we blij dat we jullie weer mogen ontvangen. We hebben al een
heleboel blije berichtjes van kinderen en ouders gehad. Natuurlijk gaan we
goed voor elkaar zorgen, daar hebben we elkaar voor nodig. In deze brief
herhaal ik de belangrijkste informatie van de laatste ouderbrief die u met
uw kind kan delen om ze alvast goed voor te bereiden.
Het vraagt om een andere organisatie en voorzorgsmaatregelen. We maken
de school corona-proof. We hebben intern een duidelijk plan. 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.
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.
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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.
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.

Als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en een handje meehelpen, denken we aan elkaars gezondheid.
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CORONA- PBS poster
Het Avontuur heeft Corona PBSproof gemaakt. Wilt u dit met uw kinderen bespreken? Hierbij hebben we Corona-PBS
lessen bedacht, deze zullen in de klas op een positieve manier met uw kinderen geoefend worden. Deze poster zal in
de school opgehangen worden.
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Hallo kinderen en ouders,
Ik ben Esther Teunissen en vanaf 1 mei zal ik werkzaam zijn op jullie
school. Ik ben 27 jaar oud en ik heb net een huis gekocht in Naaldwijk.
Ik ben lange tijd werkzaam geweest in het montessorionderwijs en ik heb
daar ontzettend veel geleerd en plezier gehad. Na een klein uitstapje naar
een internationale school ben ik blij om aan het team van ‘Het Avontuur’
toegevoegd te worden. Het wordt een gekke start in deze tijd, maar ik
kijk er erg naar uit! Ik hoop dat wij elkaar snel in het echt zullen
ontmoeten.
Voor nu een fijn weekend gewenst!
Tot maandag.

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.
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Belangrijke data SBO het Avontuur 2019 - 2020
Schoolfotograaf

11 juni

De schoolfotograaf is verplaatst naar
(uiteraard onder
voorbehoud dat de scholen dan weer geopend zijn).

27 apr t/m 8 mei

Meivakantie

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

Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag: kinderen vrij
Deze week inloopmoment
Studiedag: kinderen vrij
Zomerfeest thema Circus
Tweede verslag / portfolio
voortgangsgesprekken
OR-vergadering
Schoolverlatersavond
Wenochtend in nieuwe
groep en nieuwe leerlingen
Kinderen om 12 uur uit

Volgend schooljaar!!!!
Schoolvakanties PO 2020‐2021
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

: di 15 september 2020 (alléén Haagse PO‐scholen)
: ma 19 oktober 2020
vr 23 oktober 2020
: ma 21 december 2020
vr 1 januari 2021
: ma 22 februari 2021
vr 26 februari 2021
: vr 2 april 2021
: ma 5 april 2021
: ma 26 april 2021
vr 7 mei 2021
: do 13 mei 2021
vr 14 mei 2021
: ma 24 mei 2021
: ma 19 juli 2021
vr 27 augustus 2021
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