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Hallo allemaal 
De voorjaarsvakantie staat voor de deur, heerlijk! Daar gaan we 
van genieten. In de natuur zien we de bloemen al in bloei staan, de 
vogels fluiten vrolijk en zijn al bezig met het maken van nestjes. 
Gelukkig mogen we met z’n allen al meer dingen doen. We kunnen 
er ook weer op uit en familiebezoekjes kunnen weer.  
De rapportgesprekken zijn bijna allemaal afgerond, wat mooi om 
te zien hoe trots ouders en kinderen (en leerkrachten) zijn. 
 

 

 Wat zijn we blij dat ouders weer in de school mogen!  
Na de voorjaarsvakantie mogen ouders weer in de school helpen, even komen 
kijken welke leuke dingen uw kind doet. We hebben het in coronatijd een 
gemis gevonden dat ouders op afstand stonden.  
Als u ’s morgens even mee wil lopen of na school in de klas wil kijken kan dat 
gelukkig weer. Houd er rekening mee dat we om 8.45u ook op de leerpleinen 
starten met onderwijs, dan is het fijn als er weer onderwijsrust is en u niet 

meer in de school bent. 
Na school blijven we de weg afzetten met pilonnen zodat het voor de kinderen veilig is (na overleg met de 
wijkagent) en de leerkracht met de groep op een rustige plek kan gaan staan en u nog even contact kan 
maken met de leerkracht. De ouders van de kleuters (Speurneuzen) vragen we de kinderen bij de groep op 
te halen. U mag om 14.40u naar binnen. 

 
Corona aanpassingen op hoofdlijnen 
Wat blijft gelden  
De basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen, niezen in je 
elleboog en voldoende ventileren én het dringende advies voor 
leerlingen (vanaf groep 6) en onderwijspersoneel om twee keer per 
week een zelftest te doen. We hebben genoeg zelftesten in school die 
uw kind gratis mee mag nemen. 
Versoepelingen vanaf vrijdag 25 februari 

 Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je 5 dagen in isolatie in plaats van 7, mits je 24 uur geen 
klachten meer hebt. 

 Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand 
te houden.  

 Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school. 
 In het leerlingenvervoer is het – net als in het ov – nog wel verplicht om een mondkapje te dragen. 

 

Personele ontwikkelingen 
Na de voorjaarsvakantie komen juf Esther en juf Anne weer terug van zwangerschapsverlof. Juf Anne zal bij de 
Schatgravers aansluiten en juf Esther ondersteunt in de school en bij de Ruimteridders. Wat fijn dat ze 
allebei weer terug zijn. 

 
Juf Jojanneke heeft een gezonde dochter gekregen. Ze is geboren op 19 februari 
2022.  

Alles gaat goed met juf Jojanneke, papa en dochter Elin. 
Van Harte gefeliciteerd met dit kleine wonder! 
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Meester Jeroen start na de voorjaarsvakantie hier op school, hij stelt zich even aan u voor. Hij zal eerst 
starten in verschillende groepen om te ondersteunen.  
 
Hallo allemaal,  
 
Vanaf 1 maart ben ik werkzaam op SBO Het Avontuur als leraar. Daarnaast ben ik 1 
dag in de week bezig met de Masteropleiding Educational Needs. Ik ben Jeroen, 28 jaar 
oud en kom uit Friesland. Afgelopen jaren heb ik lesgegeven in Leeuwarden en 
omstreken. Sinds een paar weken woon ik met mijn vriendin Marieke in Den Haag. Mijn 
hobby’s zijn zeilen, hardlopen en spelletjes doen. Ik kijk er naar uit om alle leerlingen, 
ouders, en andere betrokkenen te leren kennen van deze school. Tot snel. 
 
Groetjes Jeroen  

 
Correctie Ouderavond lezen voor de onderbouw 
In de vorige nieuwsbrief stond de verkeerde datum vermeldt voor de 
ouderavond van de onderbouw. Deze informatieavond vindt plaats op 
woensdag 9 maart. Het onderwerp is het leesproces in de onderbouw. De 
avond start om 19.30 uur en ouders krijgen daar nog een uitnodiging voor. 
Renske en Miranda zullen deze avond inhoudelijk verzorgen. 
 

Rapportmappen mee naar school 
Afgelopen week hebben de kinderen allemaal hun rapport ontvangen. Bij het rapport heeft u ook een brief ontvangen 
over het weer mee naar school nemen van de rapportmappen. Wij willen u hier nog even aan herinneren om de 
mappen in ieder geval voor de meivakantie weer in te leveren op school. 

 
Nieuwsbrief via klasbord 
Op dit moment wordt de nieuwsbrief via de email naar alle ouders gestuurd. Omdat bijna alle ouders nu 
klasbord gebruiken willen we de nieuwsbrief via klasbord gaan verspreiden. Het is daarom wel belangrijk dat 
alle ouders klasbord hebben geïnstalleerd. Mocht u nog geen klasbord hebben dan verzoeken wij u dit 
alsnog te doen. De nieuwsbrieven van maart en april zullen ook nog via de mail verstuurd worden, vanaf mei 
wordt hij alleen nog op klasbord geplaatst. 
 

Fietsen en lopen naar school! 
Tijdens de Schoolbrengweek in september vorig 
jaar hebben wij een wisseltrofee van Veilig Verkeer 
Nederland uitgereikt aan de groep waarin de 
meeste leerlingen lopend of fietsend naar school 
kwamen. Deze wisseltrofee gaan wij na de 
Voorjaarsvakantie opnieuw inzetten. In de week 
van 14 t/m 18 maart a.s. zullen wij weer een week 
monitoren hoeveel kinderen er lopend of op de 
fiets naar school komen. Het weer wordt weer beter en ’s morgens is het al weer eerder licht. Wij roepen de 
ouders en leerlingen op om vanaf 14 maart a.s. weer zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te 
komen.  
 
Fietsen en lopen is gezond en goed voor het milieu. Je hebt minder parkeerproblemen, minder autoverkeer 
rondom de school, kinderen leren om veilig te fietsen in het verkeer ……. en het is nog eens leuk ook! 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2w4TZqji&id=4AE21A8AFF9E68986D964D922A3A0A98E085E715&thid=OIP.2w4TZqjiJtEJ4s1fFs_kUwHaE8&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.bswandelbos.nl%2fwp-content%2fuploads%2f2017%2f06%2flezen.jpg&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.db0e1366a8e226d109e2cd5f16cfe453%3frik%3dFeeF4JgKOiqSTQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0%26sres%3d1%26sresct%3d1%26srh%3d800%26srw%3d1200&exph=400&expw=600&q=lezen&simid=608053054483547875&FORM=IRPRST&ck=86D0CF886D43437374AF609645E4F735&selectedIndex=1
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Verkeerslessen op het plein 
Ook dit jaar verzorgt onze school weer praktische verkeerslessen voor de kinderen van alle groepen. Naast 
een leerzame verkeerswandeling zullen er fietslessen worden gegeven. Tijdens deze fietslessen op het plein 
wordt de fietsvaardigheid van leerlingen geoefend. Op het schoolplein worden meerdere oefeningen 

uitgezet om de vaardigheden, zoals bijvoorbeeld een noodstop 
maken, het lopen met de fiets, het over de schouder kijken en 
hand uitsteken, te oefenen. 
Aan de onderbouw zullen wij verkeerslessen lopen en 
oversteken geven. Tijdens deze lessen oefenen de kinderen 
levendig, realistisch en actief verkeerssituaties.  Iedere groep 
krijgt 2 praktische verkeerslessen. 
 

 

Theoretisch Verkeersexamen 
De groep 7 leerlingen doen dinsdag 29 maart a.s. het theoretisch verkeersexamen.  
Op examen.vvn.nl kan uw kind:  

Oefenexamens maken, Je ziet direct de uitslag! 
Testen hoe het staat met zijn of haar kennis over de verkeersbegrippen, regels en verkeersborden. 
De ouder-kind quiz doen. Wie van jullie weet het meest over het verkeer? 

 
Praktisch Verkeersexamen 
Het praktisch verkeersexamen vindt plaats op vrijdag 20 mei om 9.00 uur. Hier zullen de groep 7 kinderen 
en de kinderen die het examen mogen herkansen aan deelnemen.  
 

Droomweek 
Afgelopen november heeft de middenbouw meegedaan aan de Droomweek. In deze week hebben de vier 
groepen (schatgravers, strandjutters, kolonisten en ruimteridders) kennis gemaakt met verschillende 
kunstdisciplines en hebben zij workshops gevolgd in theater, dans, beeldend en muziek. Na de vakantie 
hebben een aantal kinderen zich opgegeven voor een verdiepende cursus. Deze cursussen worden 
aangeboden door KOO Kunstonderwijs. KOO Kunstonderwijs verzorgt kunstonderwijs op maat voor scholen 
door heel Den Haag. Op vrijdag 20 mei gaan de groepen van de middenbouw naar Festival GAAF. Tegen die 
tijd krijgen deze groepen hier bericht over. 
 

Workshops 
Na de voorjaarsvakantie starten we weer met een aantal nieuwe workshops. We hebben koken op het 
programma en ook zijn we aan het kijken voor een workshop basketbal. We proberen de workshops altijd 
voor verschillende bouwen aan te bieden. De groepen krijgen vanzelf een mail van meester Timo met meer 
informatie, zodat ze dan kunnen aanmelden.  De afgelopen periode hebben diverse kinderen meegedaan 
aan de workshop free runnen. Dit was een heel groot succes! 
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Wat gebeurt er verder in de groepen: 
Bij het IPC project “mode” wordt op verschillende manieren gewerkt aan: 
Kleding maken van vuilniszakken, t-shirts beschilderen/beschrijven, verschillende stoffen gebruiken enz. 

 

 

Leerlingen hebben tijdens de praktijklessen “elektro en energie” een behendigheidsspel gemaakt.   
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Gymles: afgelopen week werd bij gymles 3 verschillende vakken gegeven: volleybal, trefbal en… 

rolstoelbasketbal. De kinderen hebben ervan genoten en waren gezellig fanatiek!  

 

Judo 
De kinderen die deze periode judo hebben gehad, doen het zo goed dat ze een examen hebben gedaan en 
een diploma hebben gekregen! Wat een toppers! 
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Yoga 
Er zijn ook kinderen die Yoga op school krijgen. Ze komen helemaal tot rust. 
 

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.  
 

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 en groep van uw kind’. 
                            

mailto:ziekmeldingen@sbohetavontuur.nl
https://www.voedingscentrum.nl/
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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 

                      

 

https://ciz.nl/client/dubbele-kinderbijslag-buk
https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag/dubbele-kinderbijslag-thuiswonend-kind-intensieve-zorg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leergelddenhaag.nl%2Faanvraagssp&data=04%7C01%7C%7C9fa36c95278e4b05e72b08d92023ef30%7C9840cb5357bc4bb4b804153b5dfb01d9%7C0%7C0%7C637576160977494695%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2Bn912Xvf3IZ1J5UhuiKWPaXjGXmR6wJaMm8p41rYivU%3D&reserved=0
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Feestdagen om aan te denken (geen vrije dagen) 
 
 
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 

 

 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 

 
 
Belangrijke data SBO het Avontuur 2021 – 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

28 feb t/m 4 
maart 

Voorjaarsvakantie 

9 maart Lees-infoavond (BOUW) voor de 
onderbouw 

9 maart OR-vergadering 

14 april Paasviering 

15 april Goede vrijdag 

18 april Tweede paasdag 

19 april  Studiedag 

20 april  OR-vergadering 

21 april Schoolfotograaf 

22 april Koningsspelen 

25 apr t/m 6 mei Meivakantie 

10 & 11 mei Afname Dia Eindtoets 

25 mei Studiedag 

26 & 27 mei Hemelvaart 

1 juni t/m 3 juni Schoolkamp groep 8 

6 juni Pinksteren 

13 juni t/m 17 juli Schoolreisje gr 1 t/m gr 7 

20 juni t/m 24 juni Deze week inloopmoment 

22 juni OR-vergadering 

23 juni  Tweede rapport 

23 juni Zomerfeest 

24 juni Studiedag 

27 juni t/m 1 juli Voortgangsgesprekken 

5 juli Schoolverlatersavond 

6 juli Wenochtend 

8 juli Kinderen om 12 uur uit 

 Zomervakantie  

mailto:schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl

