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Beste ouders en verzorgers van 

Het Avontuur

Nog een paar dagen en de zomervakantie van 2020 is voorbij. We hopen dat 

iedereen van een fijne zomer heeft kunnen genieten en weer nieuwe energie heeft 

opgedaan voor een nieuw schooljaar. 

Deze week gebruiken we om ons voor te bereiden op een goede start voor het 

nieuwe schooljaar. Alle tafels en stoelen staan weer op hun plek. De schriften, 

pennen, kleurpotloden en tablets wachten op hun nieuwe leerlingen. Alles is weer 

netjes opgeruimd, zodat we maandag alle kinderen in hun (nieuwe) groepen 

kunnen verwelkomen.

Wel zijn we voorlopig nog alert wat betreft de corona maatregelen. Anderhalve 

meter afstand houden tussen volwassenen, handen wassen en bij klachten blijf je 

thuis. Dit betekent dat alle ouders 's ochtends de kinderen voor het hek moeten 

afzetten, net als vorig schooljaar en dat ouders bij het hek wachten als de 

kinderen weer naar buiten komen. 

Ouders die een gesprek willen met een leerkracht moeten voorlopig eerst nog een 

afspraak maken. De overblijfouders mogen al wel op school komen. 

Ouders moeten tot 14 dagen na een vakantie in een oranje of rood land 

thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. De quarantaine 

geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar.  

De informatie ouderavonden op 25, 26 en 27 augustus worden online verzorgd 

voor alle ouders en door alle leerkrachten. U krijgt hierover informatie van de 

leerkracht van uw kind.

De omgekeerde oudergesprekken vinden wel plaats op school. De leerkrachten 

nodigen de ouders uit. Het gaat hier om de ouders van groep 1 (alleen van de 

nieuwe kinderen) 3, 5 en 7 en voor de ouders waarvan de kinderen na de 

vakantie voor het eerst op school komen.

Onze lestijden zijn vanaf maandag 17 augustus weer als vanouds. Dat betekent 

dat de kinderen van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur op 

school zijn. Kinderen die overblijven worden opgevangen in de ontmoetingsruimte 

en buiten door de overblijfouders.

Natuurlijk hopen wij ook dat we de maatregelen op een gegeven moment weer 

kunnen versoepelen. Zodra er wijzigingen zijn dan laten we het u weten.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een mooi schooljaar toe.

Het team van Het Avontuur.
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Agenda

2020-2021

Maandag 17 augustus eerste schooldag

Dinsdag 18 augustus luizencontrole

Donderdag 20 augustus Opening Jeelo “leren voor later”

Dinsdag 25 augustus online informatie avond groep 5/6

Woensdag 26 augustus online informatie avond groep 3/4

Donderdag 27 augustus online informatie avond groep 1/2 en 7/8

Maandag 7 september alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag
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