Nieuwsbrief Het Avontuur Juni 2021
Hallo allemaal,
We naderen alweer het einde van het schooljaar. Vorige week hebben we een ontzettend leuke feestdag
gehad. Drum4fun.nl heeft op school een muziekdag georganiseerd waarbij de kinderen met verschillende
muziekinstrumenten kennis hebben kunnen maken.
De afgelopen weken zijn er weer CITO-toetsen afgenomen en zijn we bezig om het tweede rapport voor de
kinderen in orde te maken. 2 juli krijgen de kinderen hun tweede rapport. Daarnaast zijn we ook druk bezig
om de formatie rond te maken en de nieuwe groepen in te delen voor volgend jaar.
Door de versoepelingen kunnen we weer wat meer in school, waardoor de groepen 8 toch nog op kamp
kunnen. Daarnaast zijn de groepen 8 druk bezig met de musical. We proberen met elkaar het schooljaar op
een leuke manier af te sluiten.

Groepsindeling schooljaar 2021-2022
Op vrijdag 9 juli krijgt u een mail waarin u kunt zien in welke groep uw kind komt en bij welke
leerkracht. Woensdag 14 juli zal uw kind alvast met de nieuwe groep kennismaken, dan hebben we de
kennismakingsochtend. Van 9.00u tot 10.00u zitten alle kinderen in hun nieuwe groep met de nieuwe
meester of juf.
Met het team zijn we al een paar weken bezig met de groepsindeling voor volgend schooljaar. Dit is altijd een
hele puzzel, we proberen iedereen in een passende groep te plaatsen waar hij/zij zich met vriendjes en
vriendinnetje positief kan ontwikkelen. Hierbij wordt goed gekeken naar de ondersteunings- en
onderwijsbehoeften van de kinderen.
Uitgangspunten bij de realisatie van de groepssamenstelling
De school hanteert een aantal algemene uitgangspunten, die moeten leiden tot de groepssamenstelling:
•
•

•
•
•
•
•

Een belangrijk indelingscriterium is de leeftijd;
De leeftijdsverschillen binnen de groep zijn in principe kleiner dan twee jaar, behalve bij de JRK.
De jongsten leren van de oudsten en andersom leren de oudsten rekening te houden met hun
jongere groepsgenoten;
Heterogene groepen die een afspiegeling van de maatschappij zijn;
Een maximale groepsgrootte van 15 à 16 kinderen. In de JRK 12 à 13 kinderen;
Een mix van jongens en meisjes;
Het sociaal-emotioneel functioneren van het kind;
De te verwachten ontwikkeling van een kind.

Doordat wij de groepsindeling met grote zorgvuldigheid maken en bovenstaande uitgangspunten hierin
meenemen, staat de groepsindeling vast.
Voortgangsgesprekken 5 t/m 9 juli
Het rapport zal op vrijdag 2 juli met uw kind meegegeven worden. De voortgangsgesprekken zullen nog
zoveel mogelijk coronaproof gehouden worden, hierdoor zullen de gesprekken via Teams plaatsvinden en
krijgt u van de leerkrachten hiervoor een uitnodiging.
Preadvies groep 7
Groep 7 krijgt een uitstroom (pre)advies voor het VO. Dat is altijd spannend voor de leerlingen. We willen dit
zorgvuldig doen. Deze ouders krijgen allemaal een uitnodiging om het gesprek op school te doen.
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Afscheid
Er zijn een aantal collega’s die helaas onze school gaan verlaten. Juf Zoë gaat aan de slag in de bakkerij
samen met haar vriend. Juf Sonja en juf Milou hebben hun uitdaging gevonden in het cluster 3 onderwijs.
Juf Renske Bronk gaat een nieuwe uitdaging aan en is al gestart met een opleiding tot masseur. Juf Manoek
gaat dichterbij huis haar PABO afmaken. Juf Monique neemt na een aantal jaar ook de stap voor een nieuwe
uitdaging op een andere school. Juf Tamara heeft tevens haar uitdaging gevonden om als intern begeleider
aan de slag te kunnen. En juf Leontiene, onze administratief medewerker, vindt haar uitdaging met het
werken met kinderen als leraarondersteuner.
Wij wensen al deze collega’s veel geluk toe in hun nieuwe uitdaging en we gaan ze allemaal heel erg
missen.
Welkom voor onze nieuwe collega’s
We zijn heel blij dat we in het nieuwe schooljaar weer nieuwe collega’s hebben kunnen aannemen.
Hieronder stellen ze zich allemaal voor.
Als nieuw teamlid van SBO het Avontuur, wil ik mij graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Els Raedts, 27 jaar oud. Ongeveer 3,5 jaar
geleden ben ik vanuit het zuiden van het land verhuisd naar het mooie
Den Haag. Mijn accent is dan ook niet te missen. Met een zachte ‘g’ en
een zachte ‘r’ ben ik meteen herkenbaar. Afgelopen jaren heb ik gewerkt
binnen een specialistisch kinderdagcentrum, als pedagoog en
orthopedagoog. Het directe contact met de kinderen is iets waar ik erg
blij van word. Ik wil iets kunnen betekenen voor en met de kinderen, in
samenwerking met jullie als ouder(s). Aankomend schooljaar zal ik
starten met het zij-instroomtraject voor de Pabo. Dit houdt in dat ik
binnen 2 jaar mijn diploma tot juffrouw mag behalen, waarin ik werk
combineer met een leertraject. Ik heb onwijs veel zin om aankomend
schooljaar te mogen starten. Ik hoop dan ook snel kennis met u te
maken. Heeft u vragen aan mij, stel ze gerust. Voor nu alvast een fijne
zomervakantie gewenst en hopelijk tot komend schooljaar!
Tot snel, Els

Mijn naam is Myra de Vries. Ik ben 35 jaar oud
en woon samen met mijn man en 3 kinderen in
Nootdorp. Ik werk op dit moment op de Eglantier
Tanthof in Delft. Een paar jaar na het halen van
mijn PABO diploma heb ik mijn diploma Master
SEN gedragsspecialist gehaald. Als ik vrij ben
vind ik het leuk om buiten te zijn en gezellig te
eten met familie en vrienden. Na de
zomervakantie zal ik beginnen op het Avontuur.
Ik heb er heel veel zin in en wil er met de
kinderen een gezellige en leerzame tijd van
maken.
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Mijn naam is Anne-Marieke Rust, ik ben 53 jaar oud
en woon in Zoetermeer.
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit in Nederland, ook
wandel, lees, haak, knutsel of fotografeer ik met
plezier. Mijn favoriete vakantieland is Italië, waar ik
met grote interesse kennis maak met de cultuur en
natuur aldaar.
Sinds 1990 ben ik werkzaam in het onderwijs. De start
was op een bijzondere school in Wassenaar, daarna
26 jaar op 2 scholen in Zoetermeer. Ik heb juf mogen
zijn in de groepen 1 t/m 4 en de combinatiegroepen 45 en 5-6. De meeste ervaring heb ik in groep 3 omdat
hier mijn passie ligt.
Na jaren met veel plezier in het reguliere onderwijs les
gegeven te hebben, was ik toe aan een nieuwe
uitdaging.
Ik kijk er naar uit om de kinderen, collega’s en ouders
van Het Avontuur te leren kennen.
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie.
Anne-Marieke

Graag wil ik mij via deze nieuwsbrief even voorstellen. Ik
ben Jessica Hilgersom, ik ben 40 jaar en woon in Den
Haag met mijn vriend en 2 zoontjes van 4 en 8 jaar.
Op 15 juni ben ik gestart als administratief medewerker
als vervangster van Leontiene Boon. Daarvoor werkte ik
bij KPN als secretaresse.
Sinds mijn eigen kinderen naar school gaan is de
interesse om op een school te werken ontstaan. En daar
krijg ik nu bij SBO Het Avontuur de kans voor.
In mijn vrije tijd ben ik het liefst zo veel mogelijk met mijn
2 kinderen op pad. Daarnaast sport ik 2 keer per week en
gaan we als gezin veel op pad naar bossen, het strand,
bij familie of vrienden. Daarnaast lees ik graag, bak graag
zoetigheid en probeer nieuwe recepten uit.
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe baan en hoop jullie
snel allemaal te zien of te spreken.
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Nieuw (op het) Avontuur
Vanaf het nieuwe schooljaar begin ik als groepsleerkracht op het
Avontuur. De afgelopen vier jaar heb ik op een binnenstadschool
gewerkt met kinderen die net Nederlands leerden. Vaak hadden zij
complex trauma, een leerachterstand of vonden ze leren moeilijk. Op
deze school heb ik mijn Pabo-diploma als zij-instromer behaald. Voordat
ik in het onderwijs werkte, was ik accountmanager, onderwijsadviseur
en communicatieadviseur. Met het onderwijs heb ik mijn ‘roeping’
gevonden, ik vind het heerlijk om leerkracht te zijn. En eigenlijk is het
logisch – want ook mijn vader, moeder en oma stonden voor de klas.
Ik wil me verder ontwikkelen als leerkracht en kies daarbij graag voor
het SBO, waar het herkennen van en aansluiten bij talenten van de
kinderen zo belangrijk is. Ik kijk met een positieve blik, zie altijd wel
ergens een kans, mogelijkheid of oplossing. Ik werk graag samen in een
team – met mijn collega’s en natuurlijk met de kinderen.
Het leukste – zowel in mijn werk als privé – vind ik lezen, taal en creatief
schrijven. In mijn vrije tijd lees en schrijf ik graag, maak ik deel uit van
een leesclub en wandel ik regelmatig. Ik doe gezellige dingen met
familie en vrienden, houd van stedentrips, theater, bioscoop en
museum. Mijn gezin bestaat uit mijn zoon Peter van 15 en onze twee
katten Luna en Nova.
Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe avontuur en kan niet wachten om te
beginnen!
Désirée Herber
Hoi, ik ben Timo de Water. Sinds halverwege
juni ben ik werkzaam op Het Avontuur als
onderwijs ondersteuner en ik heb het nu al
onzettend naar mijn zin. Vorig jaar ben ik
afgestudeerd als Bewegingstechnoloog en
naast mijn studie heb ik fanatiek het
atletiekonderdeel polsstokhoogspringen
beoefend. Mijn tijd als actieve atleet is voorbij,
maar ik geef nu met veel plezier training aan
jonge atleten. Ik ga heel hard mijn best doen
om een waardevolle toevoeging te zijn aan
het team en om iets te kunnen betekenen in
de ontwikkeling van de leerlingen.
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Even voorstellen….
Ik ben Maaike Tuin-Kientz.
Ik ben getrouwd en heb drie kinderen,
een tweeling van 7 en een zoon van 10.
Ik houd erg van sporten, reizen, lekker
eten en de natuur. Ik ben 21 jaar
werkzaam geweest op een basisschool
in Rotterdam. Ik heb eerst 12 jaar als
gymleerkracht gewerkt en daarna als
groepsleerkracht, voornamelijk in groep
8. Na 21 jaar is het een mooi moment
voor een nieuwe uitdaging en een
nieuwe omgeving.
Ik heb heel veel zin om in augustus op
SBO Het Avontuur te starten, tot in het
nieuwe schooljaar!

Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Esther Kouwenhoven. Ik woon samen
met mijn man. Wij hebben een dochter van bijna 1
jaar. Vanaf dit schooljaar kom ik werken op SBO
het Avontuur.Nadat ik ben afgestudeerd aan de
pabo ben ik mijn droom achterna gegaan, door een
lange reis te gaan maken. Na deze mooie tijd ben
ik mijn tweede droom waar gaan maken, namelijk
voor de klas staan. Ik ben gaan werken op een
basisschool in Zoetermeer. Hier heb ik
verschillende groepen gedraaid. Na hier jaren te
hebben gewerkt, ben ik toe aan een nieuwe
uitdaging.
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan op Het
Avontuur.
Groetjes en hopelijk tot ziens op school, Esther
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Eindfeest door Drum4fun
Op donderdag 17 juni hebben we een feest met elkaar gehad. Drum4fun heeft met alle kinderen een
workshop gedaan wat in het teken staat van muziek en dans.
Alle kinderen werden in de ochtend warm onthaald door een paar juffen en meesters die op de bongo’s
speelden. In de gymzaal hebben de kinderen kennis kunnen maken met verschillende muziekinstrumenten.
De hele gymzaal stond vol met allerlei soorten muziekinstrumenten in een Afrikaanse sfeer.

De kinderen hebben genoten van een dag vol dans en muziek en we hebben mooie talenten van kinderen
mogen ontdekken.
Hieronder een impressie van de dag:
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Wat gebeurt er in de groepen

In de groepen 8 zijn er weer lessen van Bureau Halt gegeven.

De verkeerswerkgroep heeft een leuke verkeersspeurtocht gemaakt en de kinderen van de wegwijzers
hebben de speurtocht gelopen.
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Groep 8 heeft de dode hoek les gehad in de vrachtwagen.

De Pioniers hebben de straat weer goed schoongemaakt.
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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 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
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.
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Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-18 jaar uit Den Haag
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met een Haagse Ooievaarspas kunnen bij Leergeld Den Haag de
Schoolspullenpas aanvragen. Met deze Schoolspullenpas kunnen ze, samen met hun ouders, spullen voor
school kopen: pennen, potloden, gymspullen, mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.
De waarde van de pas is € 50 voor kinderen op de basisschool.
Zelf aanvragen met het aanvraagformulier?
Eind mei heeft Leergeld Den Haag een aanvraagformulier gestuurd op naam van het kind. Ouders kunnen
de gegevens op het formulier controleren. Kloppen de gegevens, dan kan het formulier, met een
handtekening van de ouder/verzorger, naar Leergeld Den Haag worden teruggestuurd. Gebruik hiervoor de
antwoordenvelop (postzegel niet nodig).

Digitaal aanvragen: snel en makkelijk
U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag:
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp

Aanvraagformulier niet ontvangen?
Bel of mail met Leergeld Den Haag als je 8 juni nog geen aanvraagformulier hebt ontvangen.
T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 9.00-12.30)
Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl
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Belangrijke data SBO het Avontuur 2020 – 2021

2 juli
5 t/m 9 juli
13 juli
14 juli

Tweede rapport
Voortgangsgesprekken
Schoolverlatersavond
Wenochtend in nieuwe
groep
16 juli
Kinderen om 12 uur uit
Zomervakantie tot en met 27 augustus
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