Nieuwsbrief Heropening SBO Het Avontuur 8 februari 2021

Voordat je verder leest:
Kijk eerst onze Welkomstfilm SBO Het Avontuur.
https://www.youtube.com/watch?v=l0_s_ShJUqU

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf maandag 8 februari gaan het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open voor álle
leerlingen. We kijken er naar uit al onze leerlingen weer op school te ontvangen! Bij de heropening gelden
strikte aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht om verspreiding van het virus zoveel
mogelijk tegen te gaan, de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te garanderen en contacten en
reisbewegingen in en rondom de school zoveel mogelijk te beperken. In deze brief vertellen wij hoe wij hier
vorm aan geven en wat dit voor u en uw kind betekent.
Gespreide begin- en eindtijden
Om het aantal reisbewegingen en contactmomenten rond school zoveel mogelijk te beperken, gebruiken we
komende periode verschillende begin-, pauze- en eindtijden. Voor de Spoorzoekers en Speurneuzen
betekent dit dat zij om half drie naar huis gaan. Intern worden pauzes aangepast om contacten te
verminderen.
Halen en brengen van kinderen
Wij vragen kinderen uit groep 7 en 8 zoveel mogelijk zelf naar school te komen en naar huis te gaan. Voor
groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder of verzorger het kind mag brengen en halen. Na overleg met de
wijkagent blijven we de weg na school afsluiten, hierdoor is er ruimte voor ouders om genoeg afstand van
elkaar te bewaren. Aan ouders is het verzoek om bij het halen en het brengen bij de school een
mondneusmasker te dragen.
Houd 1,5 meter afstand
Bij en in de school houden volwassenen ten alle tijden onderling 1,5 meter afstand. Leerlingen hoeven
onderling geen 1,5 meter afstand te houden. In school is het dragen van een mondneusmasker voor ouders
en bezoekers verplicht.
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Ventilatie
In onze school hebben we een ventilatiesysteem dat aan de recente normen voldoet, we laten deze de hele
dag met de buitenlucht ventileren. Deuren en ramen worden extra open gezet, houd er rekening mee dat
het soms iets frisser kan zijn dan normaal. Warmere kleding(laagjes) kan voor sommige kinderen handig zijn.
Algemene hygiëneregels
In school hebben we extra aandacht voor de
algemene hygiëneregels. We vragen van
iedereen:
-

Was regelmatig de handen;

-

Hoest en nies aan de binnenkant van de
elleboog;

-

Gebruik papieren zakdoekjes; gooi
deze na gebruik direct weg;

-

Waar mogelijk werken we in
stamgroepen, met een vaste
(dag)leerkracht en/of vaste
ondersteuner.

Verantwoordelijkheid bij ziekte
We willen iedereen zo gezond mogelijk houden,
dit vraagt een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Leerlingen en
personeelsleden met klachten (hoestklachten,
neusverkoudheid, keelpijn, koorts) blijven thuis.
Wij zullen hier op school op toezien. Mocht een
kind op school toch verkouden (hoestklachten,
neusverkoudheid, keelpijn, koorts) blijken te zijn,
dan nemen we contact met ouders op en vragen
u uw kind te halen. Leerlingen en
personeelsleden waarvan een ander gezinslid
Corona heeft, blijven thuis in quarantaine en
volgen de geldende voorschriften. Afstemming met school is hierbij noodzakelijk.
Dit kan alleen als we dit met elkaar doen.

Quarantaine bij besmetting
Wanneer in een groep het coronavirus wordt vastgesteld, moet in principe de hele groep ten minste 5 dagen
in quarantaine. In overleg met de GGD wordt op dat moment bepaald voor wie dit precies geldt. Vanaf dag 5
kunt u uw zoon/dochter laten testen. Dit is vrijwillig. Bij een negatieve uitslag mag hij/zij de volgende dag
weer naar school. Leerlingen die zich niet laten testen of die geen negatieve testuitslag kunnen laten zien,
moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Als deze situatie zich voordoet, informeren we u op dat
moment over wat u exact moet en kunt doen.
Fysiek onderwijs tenzij
Het blijven lastige tijden waarin bij ons allemaal een enorm beroep wordt gedaan op ons
uithoudingsvermogen en onze flexibiliteit. Ondanks de inspanningen die we samen doen om het coronavirus
buiten de deur te houden, kunnen zich situaties voordoen die (organisatorisch) aanleiding geven om een
groep naar huis te sturen. In deze situatie geven we zoveel mogelijk onderwijs op afstand, dit betekent dat u
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thuis de mogelijkheid moet hebben dat uw kind online aan kan sluiten. Helaas
hebben wij dan geen mogelijkheden meer om devices uit te lenen, omdat deze dan in de school gebruikt
worden. Als u thuis geen computer/laptop/device heeft, kunt u eventueel bij stichting leergeld een
computer aanvragen.
Inleveren geleende ACERS en gemaakt thuiswerk
Wilt u uw zoon/dochter maandag de geleende ACER met oplader weer laten inleveren bij de leerkracht?
Deze zijn weer hard nodig op school.
Geef uw kind ook het gemaakte thuiswerk mee terug naar school.
Naschoolse activiteiten
Naschoolse activiteiten gaan vanwege Coronavoorschriften niet door, waarschijnlijk worden ze verplaatst.
Actuele informatie
We informeren u per mail als er iets in de situatie verandert. Houd deze daarom goed in de gaten.
Heeft u nog vragen?
Bel Wilma Timmer of Stefanie Klerx:

School 015 2579022

Voor noodgevallen: 06 15146415
Of mail:
sklerx@sbohetavontuur.nl
wtimmer@sbohetavontuur.nl
De afgelopen periode
Wat maken we een gekke tijd door.
Met z’n allen maken we er het beste van. Het levert thuis ongemak en stress op, maar het geeft ook meer
verbinding en aandacht voor elkaar. Het is nu weer goed om te beginnen, we hebben er zin in. We merken
dat kinderen weer staan te springen om naar school te mogen. Voor sommige kinderen zal het beste weer
even wennen zijn, dat komt goed.
De afgelopen periode heeft iedereen met de leerkracht het programma van thuisonderwijs planmatig
gevolgd, er werden hele leuke opdrachten bedacht. Voor ouders was het ook een kunst om steeds te zorgen
dat de aansluitingen in orde waren, en
zoon/dochter op tijd uit bed kwam en ook actief
meedeed. Leerkrachten en ouders dank jullie wel
dat jullie de kinderen zo gesteund hebben.
Daarnaast hebben we in school noodopvang
gehad, zo’n 60 kinderen waren op school en
volgden hier met behulp van ondersteuners de
thuislessen. De ondersteuners zijn hier met heel
veel liefde en plezier mee bezig geweest, wat
was het mooi om in school die groep aan het
werk te zien. ’s Middags werden er activiteiten
georganiseerd. Als vanzelfsprekend hebben al
deze ondersteuners, met behulp van een groot
deel van de groepsleerkrachten de opvang
georganiseerd. Het liep op rolletjes, dank jullie
wel.

Nieuwsbrief heropening SBO Het Avontuur 8 februari 2021

Nieuwsbrief Heropening SBO Het Avontuur 8 februari 2021
Onze nieuwe collega stelt zich voor.
Welkom Lisette, een gekke start in Coronatijd….
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf voorstellen, ik ben Lisette Mulders (44 jaar) en vanaf 1
februari ben ik 4 dagen werkzaam op jullie school.
Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen en woon in Leidschenveen. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te schaatsen, te wandelen, een goed boek te
lezen en onderneem ik van alles met mijn gezin.
De afgelopen 3 jaar heb ik gewerkt in het regulier basisonderwijs,
daarvoor was ik 16 jaar werkzaam in het ZML-onderwijs! Ik heb bewust
weer de overstap gemaakt naar het speciaal (basis)onderwijs. Ik miste de
afgelopen tijd iets in mijn werk, wat ik weer terug hoop te vinden op Het
Avontuur, waar iedereen mag zijn, wie je bent.
Ik heb veel zin om op Het Avontuur de kinderen, collega’s en ouders te
leren kennen en aan de slag te gaan.
Tot gauw!
Groet Lisette Mulders
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’.
Het is ook mogelijk om op school de ouderbijdrage te pinnen. Dit kunt u bij Leontiene Boon doen.
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
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Belangrijke data
SBO het Avontuur 2020 - 2021
De komende periode is dit onze planning. Helaas hebben we de afgelopen tijd veranderingen aan moeten
brengen in het schema. We hopen dat de planning dit schooljaar zoveel mogelijk door kunnen gaan, maar
daarin zijn we natuurlijk afhankelijk van landelijke voorschriften.
22 feb t/m 26 feb
10 maart
1 april
2 en 5 april
12 en 13 april
15 april
21 april
23 april

Voorjaarsvakantie
OR-vergadering
Paasviering
Goede vrijdag en tweede
paasdag
Eindtoets groep 8
Schoolfotograaf
OR-vergadering
Koningsspelen

26 april t/m 7 mei
12 mei
13 en 14 mei

Meivakantie
Studiedag: kinderen vrij
Hemelvaart

17 mei
19 t/m 21 mei
24 mei

Afname NIO groep 7
Schoolkamp groep 8
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
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