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Thema schooljaar 2020-2021

Verfijnen

Kalender
Alle activiteiten in de kalender waarbij
veel ouders de school in komen, komen
te vervallen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
4/12

Rooster tot 13.45/14.00 uur

11/12

Theater

16/12

Kerstontbijt

17/12

Rooster tot 13.45/14.00 uur

18/12

Kinderen vrij

Inleiding

Op de kalender van december staat de Sintviering, het kerstontbijt en de afronding van
kalenderjaar 2020 richting de kerstvakantie. Meer dan andere jaren zie je dat in veel huizen
al voor dat de Sint ons land heeft verlaten de kerstverlichting is aangebracht. In deze sombere tijd van coronamaatregelen is er sterk behoefte aan licht in de duisternis en aan gezelligheid. Dinsdag 8 december (persconferentie) horen we meer over wat er mogelijk is met
kerst als het gaat om familie– en vriendenbezoek.
De bestrijding van het coronavirus maakt dat veel in deze decembermaand anders verloopt dan andere jaren. Een spectaculaire intocht van de Sint zal niet mogelijk zijn. De Sintcommissie (ouderraad en teamleden) heeft een kort lijntje met Sint. Alle voorbereidingen
zijn getroffen en erop gericht dat Sint en zijn pieten op een veilige manier een bezoek kunnen brengen aan onze school. Ik heb begrepen dat er zelfs een live-verbinding is met twee
pieten bij de start van de dag. Nu hopen dat alles werkt en goed gaat.
Morgen, vrijdag 4 december een verkort rooster tot 13.45/14.00 uur voor de kinderen. De
kinderen verlaten het gebouw in “Sintsfeer”. ‘s Middags worden alle Sintversieringen weggehaald en worden de eerste kerstversieringen aangebracht. Op maandag komen de kinderen het gebouw binnen in “kerstsfeer’. Op donderdagmiddag 17 en vrijdag 18 december zal alles al weer worden opgeruimd. Op 4 januari is alles weer (bijna) normaal, helaas
zullen we dan namelijk nog steeds te maken hebben met de coronamaatregelen. Er gloort
wel licht aan het eind van de tunnel als er in januari daadwerkelijk wordt gestart met vaccineren.
Vanaf dinsdag 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen in onder andere
winkels, musea, restaurants en theaters. Ook in het onderwijs moeten mensen dan een
mondkapje dragen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het basisonderwijs. De
mondkapjesplicht geldt namelijk voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Uw kind hoeft dus
geen mondkapje op en ook de teamleden zijn niet verplicht om in de school een mondkapje te dragen. Uiteraard verwachten wij van alle teamleden dat zij zich houden aan de
onderlinge afstand en de hygiëne maatregelen. Ook bij milde klachten blijft een teamlid
thuis en laat hij/zij zich testen.
Dit heeft tot gevolg dat er momenteel meerdere keren
per week collega’s afwezig zijn omdat zij zich laten
testen. Dit speelt al de nodige weken en zal ook de
komende weken het geval zijn. De afwezigheid van
teamleden en ook kinderen vraagt om flexibiliteit van
zowel ouders/verzorgers, kinderen als teamleden.
Dank aan iedereen die deze flexibiliteit iedere dag
weer tonen. Alleen samen maken we veel mogelijk.
Laten we tijdens de feestdagen vooral goed kijken
wat er wel kan. Koester de mooie momenten en pas
goed op elkaar.
Hans van Kooten.
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Subsidie i.v.m. achterstand door de coronamaatregelen (groepen 7 en 8 en in mindere mate 6):

De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om mogelijke achterstanden te bestrijden die kinderen hebben opgelopen ten gevolge van de coronamaatregelen in de periode maart tot en met mei. In deze periode waren de
scholen volledig en gedeeltelijk gesloten en kregen de kinderen onderwijs op afstand. Onderzoek laat zien dat
landelijk de kinderen wel zijn gegroeid in hun ontwikkeling, maar minder dan normaal. Vooral kinderen waarbij
thuis weinig tot geen ondersteuning gegeven kon worden laten de minste groei zien.
Het is fijn om te melden dat, hoewel deze periode niet optimaal was voor de kinderen, er schoolbreed op de
Ontdekking geen grote leerachterstanden zijn opgelopen. Inmiddels zijn we weer de nodige maanden verder
en de kinderen en hun leerkrachten werken er keihard aan om op niveau te komen, te zijn en te blijven. Onderzoek laat ook zien dat het meest effectief bestrijden van deze achterstand in de klas plaatsvindt bij de eigen leerkracht(en). Wat we niet willen is dat er kinderen zijn die door de coronamaatregelen niet meer conform het gegeven advies (gegeven voor de coronamaatregelen) richting het voortgezet onderwijs presteren. Wij willen met
name een aantal kinderen in de groepen 7 en 8 (en in mindere mate groep 6) een extra zetje in de rug geven
richting het voorlopig advies in 7 en het schooladvies in 8. De kinderen gaan in groepjes van ongeveer 6 na
schooltijd aan de slag met rekenen of taalverzorging of begrijpend lezen. Het is van belang dat zowel kinderen
als hun ouders/verzorgers achter de ondersteuning staan, want deze vindt na schooltijd plaats en vergt thuis
ook wat van de kinderen. In totaal gaat het om ongeveer 30 uur in een periode van 10 tot 20 weken. Het gaat
er niet om dat de kinderen een hoger uitstroomniveau bereiken, maar blijven functioneren op het niveau dat
passend is bij hun mogelijkheden.
De komende weken kijken wij welke kinderen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Ouders van deze
kinderen worden hierover geïnformeerd. In januari zal er gestart worden. Wordt uw kind hier niet voor gevraagd, dan verwachten wij dat de extra begeleiding voor uw kind niet van meerwaarde is/ het niet nodig
heeft.


Documenten jaarvergadering vanaf begin december op
onze site:

De volgende documenten worden begin december op onze
site geplaatst:
Jaarverslag ouderraad, jaarverslag medezeggenschapsraad +
infographic, Jaarrekening ouderraad schooljaar 2019-2020
(realisatie—verslag kascontrole* volgt later) en de begroting
van de ouderraad 2020—2021.


Werkzaamheden parkeerplaats:

Nog een paar weken en ook de parkeerplaats bij het hoofdgebouw is gereed. Wij (directie Windwijzer en Ontdekking) vragen de collega’s om zoveel mogelijk bij de baai te (blijven) parkeren tot alle werkzaamheden achter de rug zijn. We verzoeken ze dan om zoveel mogelijk de auto te parkeren aan de
kant van de busbaan. Er zijn dan minder parkeerbewegingen
in deze hoek van de parkeerplaats rond 8 uur en rond 15.00
uur. Dit maakt het veiliger voor de kinderen die hier de parkeerplaats oversteken met de fiets richting het fietspad. Een
ander voordeel is dat er meer parkeergelegenheid beschikbaar
is op de parkeerplaats bij het hoofdgebouw.
We zien gelukkig dat veel ouders/verzorgers de kinderen nu
lopend of met de fiets brengen. Dit zal ongetwijfeld mede komen door het gebrek aan parkeergelegenheid op dit moment.
We hopen echter dat iedereen, ook als alles klaar is, zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school blijft komen.
Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Er zijn diverse partijen betrokken bij de herinrichting van de parkeerplaats. Het is fijn om te
melden dat deze partijen ook betrokken zijn bij het verbeteren
van het speelgedeelte achter de gymzaal. Dankzij de inspanning van deze partijen, de medezeggenschapraden en de bijdrage vanuit de wijk (zie ook pagina 3) komt hier nu een speelgelegenheid die het hele jaar door te gebruiken is door de scholen en de wijk. Dank, dank, dank!

Bericht van de medezeggenschapsraad.
Communicatie in coronatijd
Het contact tussen ouder en leerkracht gaat door de corona maatregelen dit schooljaar anders dan
anders. Op school zal gekeken worden hoe de communicatie verbeterd kan worden en hoe het informele contact wellicht eenvoudiger kan worden en ook uniformer, hoewel er altijd verschillen zullen blijven. Er zijn goede voorbeelden bekend binnen school. Maar andersom geldt ook de uitnodiging vooral contact met de leerkracht op te nemen als je daar behoefte aan hebt. Voel je vrij! Niet
alleen als er iets aan de hand is, maar bijvoorbeeld ook om te horen hoe je kind in de klas in zijn vel
zit.
Huisvesting
Huisvesting is een van de belangrijkste speerpunten van de MR. We zijn hier druk mee en maken
ons hard voor voldoende vierkante meters per leerling. Op dit moment wordt onderzocht wat de
mogelijkheden hierbinnen zijn voor onze school, dit volgen we nauwgezet.
Modderboel
YES! Het ziet ernaar uit dat het modderveldje naast onze school omgetoverd kan worden tot een
weerbestendig kunstgrasveld, waardoor de kinderen hier in weer en wind op kunnen spelen.
Maar... daarvoor hebben we wel uw hulp nodig! Grijp deze kans aan om van de modderpoel een
vrolijke boel te maken! (om even in de Sinterklaassfeer te blijven). Inmiddels heeft u hier via de mail
al meer informatie over gehad.
Akoestiek Razeil
Nog een moment om te vieren, de akoestiek op de Razeil wordt verbeterd. Op korte termijn worden
op het plafond van de middenruimte cilinders geplaatst, waardoor het geluid gedempt wordt en de
kinderen (en leerkrachten) veel minder last zullen hebben van het ‘nagalmen’.
Jaarverslag en infographic
De MR presenteert met trots het jaarverslag 2020 en de daarbij behorende infographic (zie ook pagina 2). Het jaarverslag vindt u terug op de MR pagina van de website van De Ontdekking.

Van modder en plas naar kunstgras

Van modder en plas naar kunstgras

Het is tijd voor een kunstgrasveld in de wijk waarop gehockeyd en gevoetbald kan worden. De gemeente helpt bij de aanleg en verzorgt het onderhoud. Wat wij als bewoners van de wijk kunnen
bijdragen zijn de aanlegkosten van 15.000 euro.
Wanneer elk huishouden in de wijk 5 euro bijdraagt, dan is het kunstgrasveld nog voor de kerstvakantie speelklaar, hoe leuk is dat!
Naast het schoolplein 'Kraaiennest' in de wijk Noorderplassen-West ligt nu nog een modderig trapveldje met twee doeltjes. Dit veld wordt tijdens de schoolpauzes intensief gebruikt. Ook na schooltijd en in de weekenden wordt op het veld gespeeld.
Niets aan de hand zou je zeggen.... Toch wel! Door het intensieve gebruik heeft het gras het niet overleefd. Voetballen is niet
prettig op een modderig knollenveld en hockey kan in de wijk nog helemaal niet worden gespeeld. En juist daar is behoefte
aan.
Kan je meer of minder bijdragen? Kom je van buiten de wijk en wil je in de avonden of weekenden extra trainen? Personal
trainer die een kunstgrasveld ook wel ziet zitten?
Alle bijdragen zijn meer dan welkom!
Direct bijdragen - klik hier
De aanleg van kunstgrasveld is een initiatief van de MR van OBS de Ontdekking en de Windwijzer.

