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Ouderbrief SBO Het Avontuur 
Betreft  : verscherpte coronamaatregelen voor SBO Het Avontuur 
Ingangsdatum : maandag 29 november 2021 
  
Beste ouder/verzorger 
 
Vrijdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het onderwijs bekend gemaakt. We zijn blij dat we 
als school open mogen blijven.  
Wij zullen de richtlijnen in school opvolgen, met z’n allen zetten we de schouders eronder. 
 
Voor onze school betekent dit: 
 

•                 De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde 
neusverkoudheid zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-
teststraat. 

•                 Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. 
•                 We spreiden pauzes en spreken looproutes af om afstand te bewaren. 
•                 Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. 
•                 Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven 

geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. 
•                 Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers 

dragen een mondkapje als zij zich door de school 
bewegen. In de klas mag het mondkapje af.  Bij ons 
op school betekent dit dat de de volgende groepen 
een mondkapje meenemen en volgens voorschriften 
opdoen: 
- De Ontdekkers 
- De Schatgravers 
- De Strandjutters 
- De Kolonisten 
- De Ruimteridders 
- De Pioniers 
- De Bergbeklimmers 
- De Globetrotters 
- De Zeevaarders 

 
Bij de Ontdekkers en de Schatgravers vragen we ook de groep 5 leerlingen het mondkapjes 
regelement te volgen. 
 

•                 Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Dit betekent 
dat onze hulpouders (bijvoorbeeld leesouders) helaas voorlopig de school ook niet in 
mogen. 

•                 We blijven aandacht geven aan het handen wassen. 
•                 In onze school wordt constant geventileerd waardoor er voldoende frisse lucht is. 
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Vaker zelftesten 
Alle medewerkers en alle leerlingen vanaf groep 6 krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te 
testen met een zelftest. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.  
De zelftesten worden gratis verstrekt, het is de 
bedoeling dat u de zelftest thuis doet. Deze testen 
zijn nu aangevraagd, u hoort van ons als deze 
ontvangen zijn. Tot die tijd vragen we alert te zijn 
op alle mogelijke coronaverschijnselen en 
preventief te handelen. 

 
 
Met deze maatregelen leveren we allemaal een 
belangrijke bijdrage in het terugdringen van het coronavirus. 

 
 
 
Het Sinterklaasfeest gaat vrijdag door, we houden ons daarbij aan de 
voorschriften zoals aangeven. We zullen Sint en zijn Pieten hartelijk 
ontvangen en maken er een mooi feest van. 
 

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 
 
Telefoon school : 015-2579022 
In geval van nood : 06-15146415 
 


