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Ouderbrief SBO Het Avontuur 
Betreft verlenging lockdown vanaf maandag 18 januari 2021 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de lockdown verlengd gaat worden 
en dat de scholen nog gesloten blijven. Helaas weten we niet wanneer de scholen weer open 
gaan, maar wij hopen dat dit 25 januari zal zijn.  
 
Wat betekent dit voor u? 
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger nog steeds heel groot 
is. Graag geven we u duidelijkheid over de consequenties van dit kabinetsbesluit: 

 alle kinderen blijven in beginsel thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in 
cruciale beroepsgroepen en geen andere opvangmogelijkheid hebben. Hiervoor wordt 
een dekkend aanbod ingericht.  

 Onderwijs op afstand wordt voortgezet, zoals dit de afgelopen weken ook 
georganiseerd is. Dit betekent dat het werk wat de kinderen voor de afgelopen 
meegekregen hebben af is en er nieuw werk opgehaald moet worden.  

Maandag 18 januari wordt het oude werk ingeleverd op school en het nieuwe werk 
opgehaald. We hebben hiervoor weer bepaalde tijden per groep en ouders halen het werk 
voor de school op. Hieronder het tijdschema waarop uw groep het werk kan komen ophalen. 
 
Spoorzoekers 10.00 uur 

Speurneuzen 10.00 uur 

Wegwijzers 9.30 uur 

Ontdekkers 9.30 uur 

Sterrenkijkers 9.30 uur 

Schatgravers 9.30 uur 

Strandjutters 9.00 uur 

Kolonisten 9.00 uur 

Ruimteridders 9.00 uur 

Pioniers 8.30 uur 

Bergbeklimmers 8.30 uur 

Globetrotters 8.30 uur 

Zeevaarders 8.30 uur 

 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
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Studiedagen: 
Op de jaarplanning staan 2 studiedagen gepland namelijk 29 januari en 1 februari. 
Door de omstandigheden hebben wij besloten om deze studiedagen te laten vervallen, zodat 
de kinderen toch onderwijs kunnen krijgen.  
Er is dus op 29 januari en 1 februari wel school voor de kinderen, al dan niet online of fysiek. 
 
Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.  
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met: 
Wilma Timmer  wtimmer@sbohetavontuur.nl of  
Stefanie Klerx    sklerx@sbohetavontuur.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilma Timmer 
Directeur  

 

 
SBO Het Avontuur 
Windjammersingel 80 
2496  ZC Den Haag 
015 2579022 (i.v.m. noodopvang zal ik gewoon op schooltijden op school aanwezig zijn) 
wtimmer@sbohetavontuur.nl 
 
In geval van nood: 06-15146415 
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