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Hallo allemaal,  
 
Het einde van het jaar 2020 nadert, een speciaal jaar waar we later nog aan terug zullen denken: “weet je 
nog hoe dat was met CORONA?”. Corona heeft veel gevolgen, zowel voor onze maatschappij als privé. In 
school missen we vooral de aanwezigheid van ouders, daarom zou het heel fijn zijn als we weer naar 
“normaal” kunnen. We zullen nog even geduld moeten hebben. We hopen dat de plotselinge lockdown 
uiterlijk 18 januari wordt opgeheven, zodat uw kind weer 
naar school mag. 
Ons team pakt het heel positief en flexibel op, we zeggen 
intern dat de rust in de groepen altijd voorgaat. Dat 
betekent dat de ondersteuners doorschuiven naar een 
groep als iemand ziek is. De testen vinden op dit moment 
snel plaats, dit scheelt veel tijd. Daarnaast zien we dat 
ouders hun verantwoordelijkheid pakken en kinderen 
thuis houden als er iemand van het gezin Corona heeft, of 
als een kind flink verkouden is of erg hoest. 
 
Er zijn dit jaar hele mooie dingen gebeurd op school, we proberen u altijd op de hoogte te houden middels 
foto’s en Klasbord.  
Onze kerstactiviteiten hebben we op het laatste moment moeten aanpassen. Dit jaar geen kerstkoor door 
het team, maar door leerlingen. Ze deden niet voor ons onder. Wat een toppers, het klonk heel gezellig. Het 
kerstdiner is helaas niet doorgegaan, we zullen het op een ander moment nog eens over doen. Voor de 
kerstmaaltijden (geleverd door de familie den Hollander) hebben we een goede bestemming kunnen vinden.  
 

 
 
 

 

Namens het team van  

SBO Het Avontuur,  

 

    een heel goed  

           en  

        gezond 2021. 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=VirILE8U&id=F13CB9A69BE7E48C4B008180CF2200C432EA0552&thid=OIP.VirILE8UACK5p5Uma0ZthgHaEK&mediaurl=http%3a%2f%2f1.bp.blogspot.com%2f-6zHX-Zsv6CM%2fTqk3Uu4_DbI%2fAAAAAAAAOtQ%2fb5sn3nGZvv0%2fs1600%2fMooie-kerst-achtergronden-leuke-hd-kerst-wallpapers-afbeeldingen-plaatjes-foto-30.jpg&exph=900&expw=1600&q=kerst&simid=608023857563042706&ck=AA27C6C1CB8A0BFDEE463511F41582D2&selectedIndex=4&FORM=IRPRST
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Lockdown thuisles 
De onlineactiviteiten zijn in gang gezet. Er wordt op dit moment in school hard gewerkt aan de afstemming 
en het produceren van de papierenpakketten die maandag 4 januari 2021 opgehaald mogen worden. We 
beseffen wat dit voor ouders betekent, we proberen het werk zo te maken dat het aantrekkelijk is en ze het 
zo zelfstandig mogelijk kunnen maken, het contact met de onlinemomenten van de leerkracht zijn daar 
ondersteunend in. Om uw kind te ondersteunen is het belangrijk dat u de week/dagplanning met uw kind 
volgt. Het is de bedoeling dat uw kind de tijden online ook aanhoudt. Als de leerkracht geen contact met uw 
kind kan krijgen op de afgesproken tijd, zal u gebeld worden. Het thuiswerk is niet vrijblijvend, het is gewoon 
school. We vinden het contact met uw kind heel belangrijk, dit is ook onze ervaring na de vorige lockdown. 
Als het niet lukt om in te loggen is het handig als u zelf even de leerkracht mailt of belt (het liefst mailt). U 
kunt uw kind helpen door samen naar de planning te kijken, te helpen inloggen (al zijn sommige kinderen 
daar zelf handiger in…), maar vooral door interesse te tonen en nieuwsgierig te zijn:  

- Wat moet je doen? 
- Hoe doe je dat? 

Zet een mooie krul of sticker of een lief woordje op het gemaakte werk. Geef dat op school af als we weer 
open zijn. 
 

Toetsen 
Als de kinderen weer terugkomen is de jaarlijkse CITO periode. Zoals altijd wordt er daaraan voorafgaand 
een herhalingsweek gehouden. Maakt u zich daar geen zorgen over, wij kunnen hier als school goed op 
inspelen. 
 

Schooladviezen VO 
De schooladviezen zijn weer aan de groep 8 leerlingen gegeven. Altijd een spannende tijd en nu kunnen ze 
de passende VO-school gaan zoeken. Sommige ouders en kinderen weten zelf welke school goed voelt, bij 
andere ouders denken we altijd graag mee.  
 
Normaal gaan wij met de groep 8 leerlingen ook op bezoek bij de praktijk en VMBO scholen, door Corona 
mag dat helaas geen doorgang vinden. De besturen hebben derhalve het volgende besloten: 
 
Er vinden in de oriëntatieperiode (ma 4 jan t/m vr 5 feb) op geen enkele wijze fysieke wervingsactiviteiten 
plaats. Dat wil zeggen: 
- Geen fysieke open dagen 
- Geen fysieke voorlichtingsavonden (was al besloten) 
- Geen fysieke bezoeken van groepjes of individuele leerlingen van groep 8  
- Etc. 
 
Wat wel mogelijk is: 
Filmpjes VMBOpen 
Afgelopen maand hebben docenten uit het vmbo (bijna) al onze groepen 8 bezocht in het kader van het 
VMBOpen. Tijdens deze bezoeken hebben de docenten aan de hand van vier filmpjes leerlingen 
meegenomen in de wereld van het vmbo. Voor de scholen die helaas vanwege Covid-19 geen bezoek 
konden ontvangen en voor leerkrachten die de filmpjes graag nog een keer met hun leerlingen willen 
bekijken, hierbij de links naar de vier filmpjes: 
Filmpje 1: Hoe ziet een dag eruit? 
Filmpje 2: Hoe leuk is het vmbo? 
Filmpje 3: Wat kun je worden? 
Filmpje 4: Hoe moeilijk is het vmbo? 

https://www.youtube.com/watch?v=1ArDskRb-Fk
https://www.youtube.com/watch?v=_TaRvhDvD74
https://www.youtube.com/watch?v=DZWnoQZbjZ8
https://www.youtube.com/watch?v=IMqKjOzOfsg
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Winnaars wedstrijd veilige schoolomgeving 

4 december 2020 

Hoe krijgen we zoveel 
mogelijk kinderen en 
ouders op de fiets of 
lopend naar school? 
Tijdens de 
Schoolbrengweek van 
School op Seef heeft 
SBO Het Avontuur 
een wedstrijd onder 
leerlingen 
georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

Twee leerlingen hadden wel een heel leuk idee! Zij zien een leuke speurtocht vol verkeersborden, -tekens en 
-situaties als dé oplossing. Met de speurtocht kunnen kinderen de omgeving rondom de school op een 
speelse manier ontdekken. Zo wordt het leuker én veiliger om lopend of fietsend naar school te gaan.  

Deze meiden gingen er dus met de winst vandoor. Agenten van Politie Leidschenveen-Ypenburg verzorgden 
de bekendmaking. Ook ontvingen de winnaars van Veilig Verkeer Nederland een 'Op voeten en fietsen'-
wisseltrofee. 

Wil je het verkeer rondom jouw school ook veiliger maken?  
Bekijk onze tips voor een verkeersveilige schoolomgeving! 
 
https://www.verkeersouders.nl/nieuws/winnaars-wedstrijd-veilige-schoolomgeving 
 

 
 
 
 
 
 
 

We zijn trots op jullie 

https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.verkeersouders.nl%2Fnieuws%2Fwinnaars-wedstrijd-veilige-schoolomgeving&data=04%7C01%7C%7Cb8d2bab7fa1543c2512708d89b642ff4%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637430201900557040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RYvJXTfXU%2FW3PDTbLFBDEBBsro1HuMNpHWvsaSCrpM4%3D&reserved=0
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Nieuw MR lid gezocht 
Om privéredenen neemt een MR lid tussentijds afscheid. We zijn per 
direct op zoek naar één nieuw lid voor de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad (MR) Hiervoor zoeken wij een actieve, 
betrokken ouder. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het 
onderwijs op SBO Het Avontuur te maken hebben, worden door de 
directie aan de MR voorgelegd. 
De MR vergadert ongeveer 6x per jaar op de school. 
Heeft u belangstelling en wilt u/jij meer informatie, dan kunt u vragen bij 
de voorzitter van de MR, Kelly Stokkers. 

 

Wilt u zich kandidaat stellen? Dan kunt u zich tot  1 januari 2021 

aanmelden bij  
Kelly Stokkers (voorzitter MR):  kstokkers@sbohetavontuur.nl 

 
 
Naschoolse activiteiten 
Op SBO het Avontuur bieden wij dit jaar weer naschoolse activiteiten aan. 

Het doel van de naschoolse activiteiten is om interesses te verkennen, nieuwe mensen te ontmoeten en 

simpelweg plezier te maken. 

In de folder die de kinderen mee hebben gekregen, is te zien welke activiteiten er wanneer plaatsvinden. Per 
activiteit kan er een bepaald aantal kinderen deelnemen.  
Ook zal er per activiteit aangegeven worden bij wie je je hiervoor in  kan schrijven. De folder is vorige week 
meegegaan met uw kind. 
 

Activiteiten: 
 

Dans: (Middenbouw en bovenbouw)  
 
Donderdag 15, 22 en 29 januari 2021 onder begeleiding van juf Inge, van 13.00u-14.00u. 

Door middel van spelletjes oefen je dansmoves en waarmee we samen een 
choreografie maken om op te dansen.  
 
Advies:   
Draag gemakkelijk zittende kleding en gymschoenen!  
Neem een flesje water en eventueel een handdoek mee!  

 
Opgeven bij juf Inge voor 12 januari.  
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RHsrab08&id=5F2D7ED9AD381D2F4D4C3792600B99F5CA223A89&thid=OIP.RHsrab08Wg7eVI_V5WIMfQAAAA&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.oprechtemediums.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f07%2fKlok-13_00-uur.jpg&exph=296&expw=294&q=klok+13.00+uur&simid=608053935080211462&ck=57DD9387D826CE5B0C2E93CF4931C00B&selectedIndex=0&FORM=IRPRST
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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 Delftpas hier ook voor inzetten! 
Voor de Delftpas hebben wij alleen het Delftpasnummer van uw zoon/dochter nodig, dit kunt u mailen naar 
lboon@sbohetavontuur.nl 
 
Het is ook mogelijk om op school de ouderbijdrage te pinnen. Dit kunt u bij Leontiene Boon doen op de 
volgende tijden: 
 
Maandag 8.00 tot 12.00 uur 
Dinsdag 8.30 tot 13.30 uur 
Donderdag 8.30 tot 13.30 uur 
Vrijdag 8.30 tot 14.30 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.Gratis laptop/computer 
De gemeente zorgt in 2021 voor nog eens 2.500 laptops voor leerlingen met een Ooievaarspas 

 
 
 
 
      

https://ciz.nl/client/dubbele-kinderbijslag-buk
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
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Wat gebeurt er in de groepen?  

 
 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
IPC: Sint en Kerst 
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Sintvoorstelling 
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ZELF Vulkanen maken 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praktijkles fiets repareren met meester Robert 
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                              PBS: groepsbeloning       Wat gezellig!!! 

 
 
 
 
 
 
 
                              Thuisblijven vanwege CORONA? Bij juf Saskia doen ze live mee. 
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Naschoolse activiteit:  
koken met juf Rita, juf Eline en meester Hugo 
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             Belangrijke data 
                         SBO het Avontuur 2020 - 2021 
 
 
 
 

 

 

 

 

                     

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

21 dec t/m 1 jan kerstvakantie 

13 januari OR-vergadering 

29 jan en 1 feb Studiedagen: kinderen vrij 

1 t/m 5 feb Deze week inloopmoment 

5 februari Eerste rapport mee 

8 feb t/m 12 feb Voortgangsgesprekken 

22 feb t/m 26 feb Voorjaarsvakantie 

10 maart OR-vergadering 

1 april Paasviering 

2 en 5 april Goede vrijdag en tweede 

paasdag 

12 en 13 april Eindtoets groep 8 

15 april Schoolfotograaf 

21 april OR-vergadering 

23 april 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 

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 


