
Er is geen ontkomen aan dat ik het in de inleiding van deze nieuwsbrief weer moet hebben 

over de coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor de school. Ik wil echter beginnen 

met mooi nieuws. De verbouwing van het gebouw Razeil 7-9 is namelijk bijna klaar. In sep-

tember was de overdracht van de tweede verdieping en op 16 december is de overdracht 

van de eerste verdieping. Op de tweede verdieping zitten nu de groepen 8 en op de eerste 

verdieping komen na de kerstvakantie de groepen 7, NEO5-6 en NEO7-8.  

Naast deze groepen komt er op deze verdieping ook een ruimte waarin denken, doen en 

delen centraal staan. Een ruimte waarin alle kinderen vaardigheden ontwikkelen om ant-

woord te geven op uitdagende vragen. Vragen op het gebied van o.a. techniek, kunst en 

science. Een ruimte waar kinderen met verschillende talenten en interesses elkaar ontmoe-

ten.  

Bij het nieuwe gebouw hoort ook een nieuwe buitenruimte (speelplein). Het plein van Razeil 1 

wordt gekoppeld aan het nieuwe plein van Razeil 5-9. Samen met de gemeente is gekeken naar de 

invulling van de buitenruimte. Het parkeerterrein (achter de slagboom) wordt speelruimte met een 

“groene” uitstraling. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met een opstelplaats voor fietsen. 

Deze komt aan de andere kant van het gebouw en ook hier is rekening gehouden met een groene, 

natuurlijke uitstraling. In januari wordt gestart met de realisatie van de buitenruimte. 

En dan de gevolgen van de coronamaatregelen: Laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken. 

Dank voor de vele begripvolle reacties van ouders/verzorgers als wij helaas weer een groep in qua-

rantaine moeten plaatsen, onderwijs op afstand moeten organiseren of dat uw kind met klachten 

niet naar school kan komen. Dank aan mijn team waar ik erg trots op ben. Een team dat onder in-

gewikkelde omstandigheden veerkracht en flexibiliteit toont.  

Het zijn verwarrende tijden. Wat gisteren niet mocht, mag vandaag wel en andersom. Mochten 

eerst kinderen met milde klachten pas naar school komen na een PCR-test of 24-uur klachtenvrij zijn, 

nu mag  een kind met milde klachten een zelftest doen en bij een negatief resultaat naar school 

komen. 

We streven zoveel mogelijk naar continuïteit als het gaat om de ondersteuning en begeleiding. 

Wellicht niet op dezelfde wijze, maar steeds passend bij de dan geldende maatregelen. En hoewel 

we vooruitkijken hebben we ook hier te maken met “dagkoersen”. Een voorbeeld van vooruitkijken 

is dat we in plaats van het kerstdiner nu voor een kerstontbijt kiezen en dat we dit een week eerder 

doen dan stond gepland. Wij ontvangen met enige regelmaat geluiden dat de scholen wellicht 

toch een week eerder sluiten met als doel de kans te verkleinen dat kinderen tijdens de kerstdagen 

andere familieleden besmetten. Gaan we een week eerder dicht? Ik weet het niet. Dinsdagavond 

14 december weten we meer. Gaan we dicht dan willen we niet dat de kinderen hierdoor de kerst-

viering missen. Daarom 15 december een kerstontbijt.  

Bij alle activiteiten die komen, kijken we steeds 

naar wat wel kan. Helder is dat veel dingen niet 

op de normale manier kunnen plaatsvinden. Ook 

zijn er activiteiten (bijvoorbeeld theater) die wij 

uitstellen in de hoop op betere tijden.                                                      

Maar wat is normaal? We worden inmiddels al 2 

jaar geconfronteerd met maatregelen om het 

virus te bestrijden. Een deel van de schoolgaande 

kinderen weet inmiddels niet anders. 

Met elkaar leren we veel nieuwe dingen. Een aantal zaken die we leren zijn niet nieuw, maar leren 

we beter te doen. Dit noemen we oppervlakkig leren. Er zijn ook zaken die we nieuw moet leren. 

Dit noemen we diep leren. Bij diep leren hoort frustratie (ik kan het niet, ik wil het niet) en ook ver-

driet. Maar ook veel voldoening als we het onder de knie hebben. Dit noemen we in het onderwijs 

de leerkuil. 

Ik wens iedereen in 2022 veel voldoening, veel mooie leermomenten, maar vooral ook veel mo-

menten met veel plezier. Fijne feestdagen en pas goed op elkaar! 

Hans van Kooten. 
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In dit nummer: 

Kalender 

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

15/12 Kerstontbijt 

23/12 Verkort rooster tot 14.00 uur 

24/12 Alle kinderen vrij 

25/12—9/1 Kerstvakantie 

10/1 Kinderen van de groepen 
 1/2 D, E, G en H vrij 

10/1  Start groepen 7 en NEO 
 5-6 en 7-8 in gebouw 
 Razeil 7. 

11/1 Start groepen 1/2 D, E, G 

Thema schooljaar 2021-2022 

Focus op didactiek 

23/12 rooster tot 

14.00 uur. 

 

24/12 alle 

kinderen vrij 

 

 



 
!!BREAKING NEWS!! 

Het tv programma 'Tik m aan!' wordt 21, 22, 23 en 24 december 
uitgezonden op NPO 1 om 15:50 uur. Dus als alle kinderen uit 
school zijn en als het regent kunnen ze lekker op de bank tv kij-
ken. Omdat het tijdslot voor de meeste mensen een beetje onge-
lukkig is, is het programma ook via uitzending gemist terug te kij-
ken op een moment dat beter uitkomt.  

 

Veel kijk (en bouw) plezier, 

Wanda*   

* Juf Wanda verzorgt de technieklessen op De Ontdekking. 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Graag nodigen we u uit om de onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze gaat over de tevredenheid van u als ou-

der en/of verzorger van een kind tussen de 0-18 jaar in Almere.  

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Op de eerste pagina van de vragenlijst leest u instructies over het invullen 

van de vragenlijst.  

Met de uitkomsten van de vragenlijst willen we onder andere een informatiepunt voor ouders en leerlingen opzet-

ten.  

De OPR’en (Ondersteuningsplanraden) hebben als doel een stadsbreed beeld te krijgen over de communicatie met 

ouders en de tevredenheid hierover in het algemeen en in coronatijd. Heel erg bedankt alvast voor het invullen, uw 
mening is voor ons van grote waarde! U helpt ons ook erg door de vragenlijst door te sturen naar andere ouders. Zo 

krijgen we een zo goed mogelijk beeld van alle ouders.  

Naar de vragenlijst (werkt de link niet kopieer dan: https://www.flevopanel.nl/fpo/index.php/67617?lang=nl): 

https://passendonderwijs-almere.nl/nieuws/vragenlijst-ouders-almere/  

 

Hartelijke groeten, Passend Onderwijs Almere en de Ondersteuningsplanraden PO en VO van Passend Onderwijs 

Almere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://passendonderwijs-almere.nl/nieuws/vragenlijst-ouders-almere/

