Nieuwsbrief SBO Het Avontuur december 2021
Hallo allemaal,
De kerstvakantie staat weer voor de deur. Wat fijn dat het ons
samen lukt met ons gezonde verstand om te gaan met corona. Er
is veel begrip bij ouders over onze richtlijnen, heel fijn.
De zelftesten zijn uitgedeeld, gelukkig wordt daar flink gebruik
van gemaakt. We nemen onze verantwoordelijkheid waar het
kan.

We hopen dat iedereen een gezonde en fijne kerst
mag vieren.

Ons team
Wij hebben met ons team hele mooie eerste
maanden neer kunnen zetten. We hebben met
nieuwe mensen weer een bevlogen en deskundig
team waarbij samenwerken en gebruik maken van
elkaars deskundigheid voorop staan. Nieuwe mensen betekent een nieuwe dynamiek en nieuwe ideeën, een mooi
proces.
Administratief medewerker per 1 oktober in dienst:
Inmiddels hebben veel ouders mij al aan de telefoon gehad bij ziekmeldingen e.d.
maar ik wil me bij deze toch even officieel aan u voorstellen.
Ik ben Monique de Zwijger en ik ben per 1 oktober de nieuwe administratief
medewerkster op Het Avontuur. Ik ben getrouwd en heb een dochter die in Noord
Brabant woont en daar leerkracht is op een basisschool. Verder heb ik een hond,
een Border Collie waar ik heel veel behendigheid (over een hindernisparcours) mee
getraind heb en nu veel mee wandel en ik heb een tamme valkparkiet. Zoals u op de
foto ziet speel ik een klein beetje saxofoon.
De afgelopen 19 jaar heb ik, ook als administratief medewerkster, op een school
gewerkt in Zoetermeer. Ik voel me al helemaal thuis hier op school en hoop hier nog
jaren met veel plezier te mogen werken.
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Leraarondersteuner per januari 2022 in dienst:
Ik ben Rodi Stambolidis, in september 2020 ben ik begonnen met de
opleiding leraar basisonderwijs. Na 27 jaar als stylist en concept
designer in de mode werkzaam te zijn geweest, besloot ik dat het
tijd was voor iets anders. Ik ben geboren in Rotterdam, half Grieks,
half Nederlands, en ik ben moeder van een dochter van 21, Crissi. In
Bergschenhoek woon ik samen met Michel, Crissi, onze twee
honden en een kat. Mijn grootste hobby is interieurontwerpen, ik
hou ervan om interieurs te maken, soms doe ik een opdracht of ik
help vrienden met kleur en een nieuwe indeling van hun huis. Ik kijk
ernaar uit om als ondersteuner aan het werk te gaan op Het
Avontuur. Tot ziens in de klas.

Juf Danique gaat onze school verlaten ze gaat op een school bij haar in de buurt werken. We
zullen haar missen en wensen haar heel veel succes. De groep sloot een beetje vervelend af, in
verband met de coronabesmettingen in die klas moesten de juf en de kinderen in quarantaine.
Gelukkig hebben we met juf Danique kunnen afspreken dat ze na de kerstvakantie nog een
dagje terugkomt om goed afscheid te nemen met de groep en het team.

Geboren
Juf Anne heeft een zoon gekregen:

JOEP

Juf Esther heeft een dochter gekregen:

LIV

Met moeders en kinderen gaat het heel goed!
Met vaders trouwens ook…

Juf Jojanneke gaat half januari met zwangerschapsverlof, ze komt daarna natuurlijk gewoon weer terug.

Corona
De zelftesten zijn uitgedeeld, samen lukt het ons de school open te houden en groepen op school te houden. Ons
personeel is gelukkig flexibel, dit maakt dat we bij ziekte kunnen schakelen en intern zaken kunnen oplossen.
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Dubbel parkeren
Aan de overkant van onze school zijn bewoners die
problemen ondervinden om na schooltijd voor hun huis te
parkeren of de straat uit te rijden. Er wordt op dit moment
weer veel “ dubbel geparkeerd”. Het zou fijn zijn als u
rekening houdt met deze bewoners en hun woonsituatie
respecteren. Als u op een andere plek parkeert is er geen
probleem. U kunt heel gemakkelijk aan de achterkant van de
school op de parkeerplaats parkeren.
Helpt u ook mee?

Vrijdag 17 december hebben we kerstontbijt
In verband met corona en de vervroegde vakantie hebben we
besloten op vrijdag een gezellig kerstontbijt te nuttigen. Natuurlijk
maken we er een sfeervolle dag van met lichtjes en rustige
kerstmuziek.

Ons eigen kinderkerstkoor onder leiding van juf Jojanneke, treedt ook
weer op.

Vakantie en corona
Gaat u tijdens de kerstvakantie naar het buitenland?
Denkt u aan quarantaine bij terugkeer uit ( hoog) risico landen?
Heeft u vragen ? Kijk op:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen
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Ouders voor de ouderraad: WIE O WIE
Wilt u meer betrokken zijn bij onze school en meemaken hoe
leuk het voor uw kind is? Meld u aan voor de ouderraad. Op
de jaarkalender staan de vergaderdata, daarnaast kunt u in
school meedenken en helpen bij feesten en activiteiten.

Klasbord
Inmiddels werken we steeds meer met Klasbord. Heeft u zich
nog niet aangemeld, geef dit aan bij de leerkracht. Zij zorgen
ervoor dat u een activatiecode kan krijgen. Het is namelijk de bedoeling dat we Klasbord meer en vaker gaan gebruiken
als communicatiemiddel. Binnen school hebben we schoolbrede afspraken gemaakt:
1. Iedere groep stuurt elke week via klasbord een bericht waarin de doelen en foto’s gedeeld worden waaraan
gewerkt is.
2. U ontvangt dan ook informatie over specifieke zaken die de week daarna gemeld moeten worden.
3. Het is de bedoeling dat we met de oudergesprekken in februari de gesprekken gaan plannen via klasbord. Tegen
die tijd krijgt u informatie over hoe dit geregeld kan worden.

!

Ziekmeldingen: het liefst per mail.

Op de site staat ook dat u de ziekmeldingen kunt mailen, dat scheelt veel belletjes in de ochtend:
ziekmeldingen@sbohetavontuur.nl

Schoolfruit
Zoals al eerder gemeld is krijgen we weer schoolfruit aangeleverd, een mooi initiatief
om kinderen te laten kennismaken met nieuwe smaken en een gezonde leefstijl.
Er is een gevarieerd aanbod, een luxe. Kinderen genieten van ananas, meloen,
sinaasappels, appels, peren, rettich en nog meer groente en fruitsoorten.

Onze gezonde school op SBO Het Avontuur
De gezonde school op SBO Het Avontuur zorgt ervoor dat we aandacht hebben
gezonde voeding, maar ook bewegen hoort bij de 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
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 moeten de kinderen volkoren (bruine)boterhammen eten of andere volkoren
producten. Hierbij mogen suikervrije dranken gedronken worden. Water kunnen ze gewoon op school pakken.
Feestdagen en traktaties
Voor feestdagen maken wij een uitzondering. Op deze dagen krijgen de kinderen van school iets lekkers. Wanneer uw
zoon of dochter jarig is en op iets wil trakteren dat niet binnen de schijf van vijf valt, mag de traktatie om 14:30 uur uit
worden gedeeld zodat de traktatie mee naar huis genomen kan worden.
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Naschoolse activiteiten
Helaas heeft Corona roet in het eten gegooid en is hierdoor niet alles doorgegaan zoals we gewild hadden, maar in
januari willen we weer verder gaan met het aanbieden van naschoolse activiteiten. Tegen de tijd dat er een activiteit
aangeboden wordt, en we kunnen dit door laten gaan, krijgt u hier vanzelf de informatie over.

Sportclinic in de kerstvakantie in onze sportzaal
In samenwerking met de gemeen Den Haag en basisschool Het Avontuur organiseert, G-Recreatie deze winter
wederom de “Doorbreek je Week” sportclinics.
Tijdens de aankomende kerstvakantie hebben we ervoor gezorgd dat de leerlingen van Het Avontuur op 6 januari a.s.
mee kunnen doen aan een handboogworkshop!
Ook de leerlingen van de BSO kunnen zich inschrijven voor deze avontuurlijk clinic.
Er zijn geen kosten aan verbonden maar de leerlingen moeten zich wel van te voren inschrijven. Dit kan bij
www.doorbreekjeweek.nl!
Wij zorgen er uiteraard voor dat de geldende Corona maatregelen nauwgezet worden nageleefd.

Wat gebeurt er verder in de groepen
Koken
De afgelopen woensdagmiddagen hebben we een workshop koken gegeven na schooltijd. Juf Eline, Juf Rita en
Meester Hugo hebben met de kinderen lekkere maaltijden gemaakt. Dit is een enorm succes, waardoor we nog vaker
deze activiteit dit schooljaar gaan aanbieden.

De gezonde school
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Sinterklaas

Creatieve ontwikkeling
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Muziek

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 2021-2022 + de naam van uw kind’.
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Voor de Delftpas hebben wij alleen het Delftpasnummer van uw zoon/dochter nodig, dit kunt u mailen naar
sklerx@sbohetavontuur.nl
Het is ook mogelijk om op school de ouderbijdrage te pinnen. Dit kunt u bij Stefanie Klerx 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 2022 is het mogelijk om dit extra bedrag aan kinderbijslag over 2021 aan te vragen.

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 2021 – 2022
27 dec t/m 7 jan
12 januari
18 januari
27 januari
28 januari
1 feb t/m 4 feb
4 februari
7 feb t/m 11 feb
28 feb t/m 4
maart
9 maart
14 april
15 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
25 apr t/m 6 mei

kerstvakantie
OR-vergadering
Ouderavond
Studiedag: kinderen vrij
Studiedag: kinderen vrij
Deze week inloopmoment
Eerste rapport
Voortgangsgesprekken
Voorjaarsvakantie
OR-vergadering
Paasviering
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Studiedag
OR-vergadering
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Meivakantie

10 & 11 mei
25 mei
26 & 27 mei
1 juni t/m 3 juni
6 juni
13 juni t/m 17 juli
20 juni t/m 24 juni
22 juni
23 juni
24 juni
27 juni t/m 1 juli
5 juli
6 juli
8 juli
Zomervakantie

Afname Dia Eindtoets
Studiedag
Hemelvaart
Schoolkamp groep 8
Pinksteren
Schoolreisje gr 1 t/m gr 7
Deze week inloopmoment
OR-vergadering
Tweede rapport
Studiedag
Voortgangsgesprekken
Schoolverlatersavond
Wenochtend
Kinderen om 12 uur uit

Feestdagen om aan te denken (geen vrije dagen)
Lichtjesfeest
: 4 november 2021
Chanoeka
: Joods Lichtfeest 29 nov t/m 6 dec 2021
Sinterklaas
: 5 december 2021
Ramadan
: 3 april 2022
Koningsdag
: 27 april
Suikerfeest
: 2 mei 2022
Dodenherdenking : 4 mei 2022
Bevrijdingsfeest : 5 mei 2022
Keti Koti
: 1 juli 2022
Offerfeest
: 9 juli 2022

Nieuwsbrief SBO Het Avontuur december 2021

