
We zitten inmiddels twee weken in 2022. Ooit is mij verteld dat je elkaar tot 6 januari (Drie 

Koningen) een gelukkig nieuwjaar mag wensen. Daarna is het jaar al dusdanig gevorderd 

dat je dit niet meer doet. Ik ben echter van mening dat je elkaar niet vaak genoeg iets mag 

toewensen zolang de wens maar positief en oprecht is. Daarom nu ook na 6 januari van mijn 

kant de wens: dat 2022 voor iedereen een jaar mag worden met vele mooie momenten en 

de best mogelijke gezondheid.  

Voor de kinderen was de kerstvakantie dit schooljaar extra lang. Het was daarom fijn dat we 

“gewoon” open konden op 10 januari. Gewoon staat tussen aanhalingstekens want helemaal ge-

woon is het ook weer niet. We hebben nog steeds te maken met corona. Gelukkig lijkt het erop dat 

de omikron variant over het algemeen minder ziekmakend is, maar helaas wel meer besmettelijk.  

Er ligt nog wel een uitdaging voor ons allen zolang de huidige quarantaine-regels gehanteerd blij-

ven worden. De kans is namelijk groter dat collega’s met deze variant van het virus sneller thuis 

komen te zitten, omdat ze ondanks de vaccinaties positief testen of iemand in hun directe omge-

ving hebben die positief is getest. U moet dus met de mogelijkheid rekening blijven houden dat uw 

kind thuis moet blijven. Hetzij omdat de klas in quarantaine moet, hetzij er geen leerkracht beschik-

baar is om de eigen leerkracht te vervangen die in quarantaine zit. Ik vrees dat we er niet aan gaan 

ontkomen dat klassen nog steeds onderwijs op afstand gaan krijgen. Uiteraard hoop ik dat ook de-

ze situatie snel voorbij is. Hoe beter we elkaar steunen en rekening met elkaar houden hoe sneller 

we ook dit weer achter ons kunnen laten. Vanavond, vrijdag 14 januari, is de volgende persconfe-

rentie over de maatregelen. Wellicht weten we dan weer meer.  

Waar veel mensen en verkeersstromen bijeen komen is er een kans dat het niet altijd 

goed gaat. Om deze kans zo klein mogelijk te maken is het zaak dat we ons allemaal 

goed aan de regels houden, maar ook dat we goed rekening houden met elkaar. Ze-

ker als de omstandigheden (donker en slecht weer) niet optimaal zijn, is het zaak om in 

het verkeer extra alert te zijn. Voorkom dat je gehaast bent. Matig nog meer je snel-

heid. Ga dus op tijd van huis. Dit is niet alleen voor de volwassenen die kinderen bren-

gen met de auto, maar ook voor de kinderen die zelfstandig naar school 

komen. Samen krijgen we corona eronder, maar samen maken we ook de 

wereld een stukje veiliger door rekening te houden met elkaar en met de 

omstandigheden. 

Voor de kinderen was de kerstvakantie een week eerder. Voor ons als 

team niet. We hebben deze week goed benut. Naast veel administratie en 

planning konden nu, eerder dan gepland, de spullen van vier groepen 

worden verhuisd van het gebouw Razeil naar het hoofdgebouw en kon-

den ruimtes opnieuw worden ingericht en klaar gemaakt. Dit laatste was het geval bij de eerste 

verdieping van ons nieuwe gebouw Razeil 7-9. We zijn erg blij met hoe dit gebouw geschikt is ge-

maakt voor het geven van onderwijs. Binnen is nu, op een enkel ding na, alles klaar. Spoedig  zal er 

worden begonnen met het inrichten van de buitenruimte. 

Voor 9 groepen is 2022 begonnen op een nieuwe plek. Ook voor mij is het jaar begonnen op een 

andere plek. Mijn kantoor bevindt zich namelijk nu in het nieuwe gebouw en wel op de eerste ver-

dieping. Nu ik hier daadwerkelijk zit, merk ik goed dat een gebouw erbij niet alleen extra ruimte 

geeft, maar ook nieuwe uitdagingen. We beschikken nu over 4 gebouwen en deze staan dicht bij 

elkaar. Het is echter niet zo dat alle gebouwen dezelfde mogelijkheden, leeftijdsgroepen en facilitei-

ten hebben. Het kan dus zijn dat collega’s en kinderen zich gedurende de dag zich verplaatsen tus-

sen twee gebouwen. Verplaatsen om gebruik te maken van de bibliotheek, om te gaan gymmen, 

om jongere kinderen te helpen bij het lezen, om naar de Breinbrekers of Zoldermuizen te gaan, 

omdat ze extra begeleiding krijgen, etc. etc. Het is zaak om deze verplaatsingen zo goed mogelijk te 

regelen, waarbij we ook kijken naar de leeftijd (wie verplaatst naar wie of voor wat). Helder is dat 

we dit met elkaar (kinderen en teamleden) goed moeten regelen. Dat helder is waarom kinderen 

van het ene naar het andere gebouw gaan en met welke begeleiding. Samen gaan we er voor zor-

gen dat we dit samen (kinderen en volwassenen) goed regelen en regelmatig evalueren.  

Hans van Kooten. 
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I n l e i d i n g  

Kalender 

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

13/1 Start LOVS groepen 8 

17/1 Start LOVS groep 3-7 

26/1 Nationale Voorleesdag 

4/2 Studiedag—alle kinderen 
 vrij 

  

Thema schooljaar 2021-2022 

Focus op didactiek 

 

4 februari 

Studiedag 

Alle kinderen vrij! 

In dit nummer: 
 

 
Inleiding 
 
Bibliotheek nieuwe ruimte 
 
Overblijfouders gevraagd 
 
Betaling overblijfkosten en 
vrijwillige ouderbijdrage 
 

 



 
De Bibliotheek is verplaatst naar de middenruimte van het hoofdgebouw.  
Wat een mooie ruimte is dat geworden!! 
Wil je hier ook een halve ochtend per week boe-
ken uitlenen aan de kinderen?  
Geef je dan op bij juf Myrna.           
m.luppers@ontdekking.asg.nl 
 
Om deze ruimte nog meer aan te kleden zijn we 
op zoek naar zitzakken.  
Heeft u er toevallig nog 1 over dan houden wij 
ons  
aanbevolen. 

Nog steeds zijn we op zoek naar overblijfmedewerkers. Heb je hier vragen over? Maak dan via Marijke 

een afspraak om een keer te komen kijken. De tijden zijn van kwart voor 12 tot kwart over 1. 

 

Betaling overblijfkosten en vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Op 1 januari is de tweede termijn van de automatische incasso afgeschreven.  

Heeft u nog geen machtiging? Vraag deze aan bij de administratie, u heeft er dan geen omkijken 

meer naar. 

 

Wilt u het zelf blijven overmaken? Prima, dan graag per omgaande overmaken op de rekening 

van de ouderraad. 
 

INGbankrekening NL16 INGB 0005 1106 62  t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking 

onder vermelding  van de naam en groep van uw kind(eren). 

 

Overblijfkosten voor 1 kind € 85,—. (max 2 kinderen) 

Vrijwillige ouderbijdrage 1kind € 40,— (max 3 kinderen) 


