Nieuwsbrief Het Avontuur mei 2021
Hallo allemaal,
Het einde van het schooljaar nadert. Het blijft een ongewisse tijd. Het aantal coronabesmettingen neemt nu flink af,
dit merken we ook in de school. Het is een korte nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van een aantal
veranderingen in de agenda.
- We hebben ons nog wel aan de voorschriften van de overheid te houden. Deze week zouden de schoolreisjes
zijn, helaas kunnen deze geen voortgang vinden.
- We organiseren dit jaar wel een heel mooi muziekfeest op 17 juni, u krijgt tegen die tijd meer info.
- Het kamp voor de schoolverlaters kon in mei ook niet doorgaan. Door de nieuwe mogelijkheden zullen we een
vervangend kamp van twee dagen organiseren. De bovenbouwleerkrachten zijn dit alsnog aan het
organiseren.
- Als afsluiting wordt er in de bovenbouw een film gemaakt, geen musical. Ook daaraan wordt al hard gewerkt.
Afhankelijk van de coronavoorschriften op dat moment (13 juli) zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn
om ouders te betrekken bij het afscheid, zodat we de schoolperiode van uw kind samen goed kunnen
afsluiten.
- We hebben voor het eerst aan de centrale eindtoets meegedaan. De testresultaten komen overeen met de
gegeven schooladviezen.

Ziekmeldingen
In de ochtend wordt er veel tegelijk gebeld, we hebben naar een oplossing gekeken om dit te verlichten.
Nu hebben wij daar het volgende op bedacht, u kunt ons voortaan mailen als u uw kind ziek wilt melden.
Het mailadres is: ziekmeldingen@sbohetavontuur.nl
Wij willen u vragen om in de mail de volgende gegevens door te geven:
- Naam van uw zoon/dochter
- Naam van de klas
- Reden van ziekmelding
- Uw naam en telefoonnummer

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 gezelschapsspellen, 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’.

Voor de Delftpas hebben wij alleen het Delftpasnummer van uw zoon/dochter nodig, dit kunt u mailen naar
lboon@sbohetavontuur.nl
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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.

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
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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.

Belangrijke data
SBO het Avontuur 2020 – 2021
16 juni

OR-vergadering

17 juni

Muziekfeest

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

Schoolvakantie 2021-2022 VOLGEND SCHOOLJAAR
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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Dinsdag 21 september 2021
Maandag 18 oktober tot en met
vrijdag 22 oktober 2021
Maandag 27 december 2021 tot en
met vrijdag 7 januari2022
Maandag 28 februari tot en met
vrijdag 4 maart 2022
Vrijdag 15 april 2022
Maandag 18 april 2022
Maandag 25 april tot en met
vrijdag 6 mei 2022
Donderdag 26 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Maandag 11 juli tot en met vrijdag
19 augustus 2022

