Nieuwsbrief Het Avontuur september 2020
Hallo allemaal,
Wat zijn we goed gestart deze eerste weken. In de school is er rust, nieuwe leerlingen kunnen in alle rust wennen.
Leerkrachten hebben de week voordat de school begint heel hard gewerkt om alles in de klas en de school weer tip
top in orde te maken, dat zien we nu terug. Nieuwe mensen hebben zich goed ingewerkt. Dit maakt onze school tot
een fijne warme school.
Helaas kunnen ouders dit niet van dichtbij meemaken, ook al zien veel ouders al dat hun kind al met plezier naar
school gaat.
De corona-herfstverkoudheden duiken in alle groepen op. Meestal geen enkel probleem heel normaal in deze tijd,
maar helaas wel een reden om thuis te blijven. Er komen hier en daar meldingen van corona in de familie waardoor
een leerling ook in quarantaine moet blijven. Fijn dat iedereen dat even meldt, zo kunnen wij alert blijven op signalen.
We zijn hier samen verantwoordelijk voor. Gelukkig houden ouders en leerlingen zich hier goed aan en is er begrip.
Als ouders twijfel hebben, bellen ze om te overleggen, dat is uiteraard geen enkel probleem. Met deze nieuwsbrief is
“de beslisboom” meegestuurd, misschien een hulpmiddel voor u om te weten waar u aan toe bent. Uiteraard gelden
dezelfde regels voor het personeel. In onze school is de afspraak dat “De GROEPEN” voor gaan, dit betekent dat we bij
ziekte van een leerkracht kijken welke oplossing het beste is voor die groep. Zetten we een ondersteuner(o.a.
leerkrachten die extra taken hebben in de school) in, of is het voor de betreffende groep fijn om een dagje opgedeeld
te worden. Als het enigszins kan, sturen we geen groepen naar huis. Of dat met de huidige coronaregels stand kan
houden gaan we zien. Gelukkig zitten wij ruim in het personeel.
Het afhalen na school vraagt weer onze aandacht. We zien dat het bij het weggaan uit de school te druk is op de stoep
en op straat, dit zorgt voor onveiligheid door het verkeer en er is te weinig afstand tussen volwassenen(corona).
Kleuters gaan al op een andere tijd naar huis. We zullen de straat na school met pionnen afzetten zodat deze autovrij
blijft en er geen gevaarlijke situaties meer ontstaan. Er is bij de proef door veel ouders positief op gereageerd. We
vragen uw medewerking, we doen dit voor de veiligheid van uw kind. We zien ook dat er minder kinderen op de fiets
komen, jammer maar misschien nog even wennen. Volgende week begint School op Seef met een mooie actie met
medewerking van de wethouder van onderwijs en de politie EN een wedstrijd waarbij onze leerlingen betrokken
worden om zelf creatieve ideeën in te brengen. Wat ben ik benieuwd!

En…. ik kom zelf in weer en wind op de fiets, ik geniet er elke dag van.

Kennismaken met de leerkracht en de groep
De kennismakingsreceptie laten we in een andere vorm doorgaan. We nodige ouders per groep uit naar de speeltuin
te komen en daar kennis te maken met de leerkracht en de groep. Zo kunnen we toch coronaproof kennis maken. U
hoort via de leerkracht wanneer uw groep aan de beurt is, houd uw mail in de gaten.

Oriënterende gesprekken
De oriënterende gesprekken vinden wel in de klas plaats, ook op corona-afstand. Hierbij wordt het OPP(individueel
plan van uw kind) met u besproken, u mag zelf ook nog aanvullen. We doen het samen. In de jaarkalender is hier een
week voor gereserveerd i.v.m. corona spreiden we dit over twee weken 28 september tot en met vrijdag 9 oktober.
Ook hierover hoort u van uw leerkracht.
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SCHOOLBRENGWEEK 2020
16 september 2020:
Uitreiking van het Verkeersveiligheidslabel School op Seef
door Wethouder Robert van Asten
Een bekroning voor onze inzet op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid. Door een goede
samenwerking tussen school, verkeersleerkrachten, (verkeers)ouders en gemeente worden kinderen in een veilige
omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers.

De Magic Traffic Show
Vorig jaar hebben we dankzij Maxwell
een mooie SHOW gewonnen. Hij won de 1e prijs van de Pimp je Fiets- of Schoenenwedstrijd. Door CORONA heeft dit
niet eerder kunnen plaatsvinden, maar op 16 september gaat het dan toch echt gebeuren! De Magic Traffic Show
komt naar ons toe.
17 september 2020:
Startmanifestatie op de fiets of lopend naar school
Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Je hebt minder parkeerproblemen en autoverkeer rondom de school, en
kinderen leren om veilig te fietsen in het verkeer. Ook Wethouder Robert van Asten doet een oproep om meer
fietsend en lopend naar school te komen.
Zie het volgende filmpje https://youtu.be/n94LxGrSc9w
Op SBO Het Avontuur organiseren we een wedstrijd waarbij kinderen met hun ouders een goed idee bedenken om
zoveel mogelijk kinderen op de fiets of lopend naar school te krijgen. De wijkagent en de politie van Den Haag kiezen
het winnende idee en willen proberen dit uitvoerbaar te maken. Op 17 september a.s. worden de
wedstrijdformulieren uitgedeeld en deze moeten voor de Herfstvakantie worden ingeleverd bij de leerkracht! De
leerling met het beste idee wint 2 bioscoopkaartjes.

Daarnaast willen wij de kinderen belonen die op de fiets of lopend naar school komen. Wanneer de
kinderen dit 15 keer hebben gedaan, verdienen ze 2 fietslichtjes.
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Afspraken CORONA periode
Quarantaine na vakantie
Komt u terug uit een land waarbij het advies is om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan? U
mag dan 10 dagen niet op school of op het schoolplein komen. Uw zoon of dochter (van 4
tot en met 12 jaar) mag wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en
meedoen met sportactiviteiten. Natuurlijk blijft hij/zij thuis bij gezondheidsklachten. We
zullen als school geen verzuimmelding maken voor leerlingen die, vanwege het dringende
thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen.

Samen houden we corona onder controle
Alleen samen houden we de verspreiding van het virus onder controle. Daarom gelden ook bij de start van dit nieuwe
schooljaar de volgende basisregels:
 We wassen vaak onze handen met water en zeep;
 We hoesten en niesen aan de binnenkant van onze elleboog;
 Na school gaan we direct naar huis of de BSO;
 Volwassenen houden 1,5 meter
afstand (Leerlingen hoeven geen
afstand te bewaren);
 Ouders mogen de school helaas
nog niet in;
 Bij (milde) klachten, blijf thuis.
We blijven hier in school alert
op;
 Medewerkers die vanwege een
kwetsbaar gezinslid niet kunnen
of aanwezig willen zijn,
bespreken met de directeur of
het schoolbestuur wat haalbaar
is.

Heeft u vragen over de informatie in
deze brief? Neem dan contact op met
wtimmer@sbohetavontuur.nl
Wij kijken uit naar een mooi nieuw
schooljaar!
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Denkt u nog aan de ouderbijdrage?
Ieder jaar vragen wij aan u een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat uit een
algemene ouderbijdrage (40 euro) en een bijdrage voor het overblijven (40 euro).
De algemene ouderbijdrage wordt ingezet t.b.v. feestactiviteiten zoals sint, kerst
etc. en voor diverse uitstapjes. De overblijfbijdrage wordt besteed aan het
inhuren van pedagogisch medewerkers die het team ondersteunen bij het
begeleiden van het buiten spelen tussen de middag. Daarnaast wordt dit besteed
aan spelmaterialen voor binnen en buiten, zoals gezelschapsspelen, ballen,
springtouwen etc.

U kunt de ouderbijdrage van 80 euro overmaken op NL09ABNA0571103030 t.n.v. Stichting Lucas
Onderwijs/SBO Het Avontuur graag onder vermelding van ‘Ouderbijdragen 2020-2021 + de naam van uw
kind’.

U kunt de ooievaarspas hier ook voor inzetten!
Het is ook mogelijk om op school de ouderbijdrage te pinnen. Dit kunt u bij Leontiene Boon doen op de
volgende tijden:
Maandag 8.45 -15.00 uur
Dinsdag 8.45- 13.45uur
Donderdag 8.45- 13.45 uur
Vrijdag 8.45-12.45 uur

Extra kinderbijslag voor kind met intensieve zorg
Heeft u een thuiswonend kind tussen 3 en 18 jaar dat intensieve zorg nodig heeft, dan heeft u mogelijk recht op het
dubbele bedrag aan kinderbijslag. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft een advies af of uw kind intensieve
zorg nodig heeft. U vraagt de dubbele kinderbijslag aan via de website van de SVB.
In sommige gevallen krijgt u voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben en thuis wonen een extra
tegemoetkoming van € 2.163,22 per jaar (2020). Dit bedrag komt bovenop de dubbele kinderbijslag. U heeft recht op
dit extra bedrag als:
 u alleenstaande ouder bent;
 óf u of uw partner minder verdient dan € 5.072 (of niets) per jaar.
Deze tegemoetkoming krijgt u achteraf uitbetaald, afhankelijk van het moment van aanvraag. U krijgt dit ook maar 1
keer, ook als er meer kinderen zijn die intensieve zorg nodig hebben.
Let op: Vanaf begin 2020 is het mogelijk om dit extra bedrag aan kinderbijslag over 2019 aan te vragen.
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Onze Gezonde School
Wat fijn dat we zoveel kinderen zien die een gezonde pauzehap of lunch
meekrijgen, fantastisch. Laten we dit ook in het nieuwe schooljaar
voortzetten, daarom nog even ter herinnering: Jong geleerd is oud gedaan.
We vragen u medewerking uw kind bruinbrood (of andere gezonde
mogelijkheden die het voedingscentrum aangeven) mee te geven en daarbij
kunnen ze water/melk/thee of drinken waar geen suiker aan is toegevoegd
nuttigen. Als we het samen doen leert uw kind gewoontes aan waar ze hun
hele leven voordeel van hebben.
Gezond en duurzaam
Eet je veel groente, fruit, volkoren graanproducten, bonen, olie, noten en drink je vooral kraanwater? Dan eet je in
grote lijnen goed voor je zelf en ons milieu.
Je lijf gaat je hele leven mee, daar wil je dus zo goed mogelijk voor zorgen. Maar hoe doe je dat? Als je
volgens de Schijf van Vijf eet, neem je genoeg van alle producten die gezondheidswinst opleveren, plus alle
benodigde voedingsstoffen om fit voor de dag te komen.

Wat is gezonde school?
In de gezonde school eten we volgens de richtlijnen van het voedingscentrum.
Scan de QR-code of ga naar de link:
https://www.voedingscentrum.nl

Op SBO het Avontuur
De gezondheid van uw kind verdient onze aandacht. We zijn maatschappelijk verantwoordelijk en willen de
gezonde eetgewoonte stimuleren. Gezonde voeding draagt bij aan gezonde hersenen. Die er op hun beurt weer voor
zorgen dat de kinderen leren en zich ontwikkelen.
Pauze hap en lunch
Twee keer per dag eten de kinderen op school. Rond tien uur hebben de kinderen hun
eerste pauze er wordt verwacht dat zij een stuk fruit of groente eten. Dit mag worden
aangevuld door andere voeding mits deze bij het voedingscentrum zijn aangegeven.
Bij de lunch eten de kinderen volkoren boterhammen of andere volkoren producten.
Hierbij mogen suikervrije dranken gedronken worden.
Feestdagen en traktaties
Voor feestdagen maken wij een uitzonderen. Op deze dagen krijgen de kinderen van school iets lekker.
Wanneer uw zoon of dochter jarig is en op iets wil trakteren dat niet binnen de schijf van vijf zit. Dan mag de traktatie
om 14:30 uur uit worden gedeeld zodat de traktatie mee naar huis genomen kan worden.
Op www.voedingscentrum.nl vindt u tips om uw kind een verantwoorde lunch of traktatie mee te geven.
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Belangrijke data
SBO het Avontuur 2020 - 2021

31 augustus
14 september
15 september
16 september
23 september
29 september en
1 oktober
30 september
30 september
5 oktober
19 okt t/m 23 okt
26 oktober
27 oktober
4 november
25 november
4 december
7 december
17 december
18 december
21 dec t/m 1 jan
13 januari
19 januari
29 jan en 1 feb
1 t/m 5 feb
5 februari
8 feb t/m 12 feb
22 feb t/m 26 feb
10 maart
1 april
2 en 5 april
12 en 13 april
15 april
21 april
23 april

Eerste schooldag
Studiedag: kinderen vrij
Prinsjesdag: kinderen vrij
Magic traffic feest
Receptie start van het
schooljaar
Oriëntatiegesprekken
OR-vergadering
Start Kinderboekenweek
Afname NIO groep 8
Herfstvakantie
Studiedag: kinderen vrij
Infoavond voortgezet
onderwijs voor groep 7 en 8
Nationaal schoolontbijt
OR-vergadering
Sinterklaasviering: alle
kinderen om 12 uur uit
Adviesgesprekken groep 8
vanaf 12 uur
Kerstviering
Alle kinderen om 12 uur uit
kerstvakantie
OR-vergadering
Ouderavond
Studiedagen: kinderen vrij
Deze week inloopmoment
Eerste rapport mee
Voortgangsgesprekken
Voorjaarsvakantie
OR-vergadering
Paasviering
Goede vrijdag en tweede
paasdag
Eindtoets groep 8
Schoolfotograaf
OR-vergadering
Koningsspelen

26 april t/m 7 mei
Meivakantie
12 mei
Studiedag: kinderen vrij
13 en 14 mei
Hemelvaart
17 mei
Afname NIO groep 7
19 t/m 21 mei
Schoolkamp groep 8
24 mei
Pinksteren
25 mei
Studiedag: kinderen vrij
26 t/m 28 mei
Internationaliseringsweek
27 mei
Wereldfeest
3 juni
Schoolreisje groep 1 t/m 7
16 juni
OR-vergadering
28 juni t/m 2 juli
Deze week inloopmoment
30 juni
Studiedag: Kinderen vrij
2 juli
Tweede rapport
5 t/m 9 juli
Voortgangsgesprekken
13 juli
Schoolverlatersavond
14 juli
Wenochtend in nieuwe groep
16 juli
Kinderen om 12 uur uit
Zomervakantie tot en met 27 augustus
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