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Kalender
8/7

musical groep 8A en NEO678

9/7

musical groep 8B en 8C

11/7

laatste schooldag
Rooster tot 14.00 uur

Thema schooljaar 2018-2019

Waarnemen en begrijpen
Inleiding

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een nieuwsbrief waar veel ouders en kinderen op zitten te wachten. In deze nieuwsbrief staat namelijk de
indeling voor volgend schooljaar. Welke groep krijgt welke leerkracht en op
welke locatie.

Sing a long 8.45 tot 9.30 uur
12/7

Alle kinderen vrij

13/7 t/m 25/8 zomervakantie
26/8

Veel scholen hebben te maken met een tekort aan teamleden. Er zijn helaas
scholen die nu al weten dat bij de start van het nieuwe schooljaar de kans groot
is dat ze niet voor alle groepen een leerkracht hebben.
Ik kan u melden dat ik (bijna) zeker weet dat dit niet het geval is op de Ontdekking. We zijn blij om u te kunnen melden dat alle huidige teamleden er volgend
jaar ook zijn en dat ons team versterkt gaat worden met een aantal nieuwe collega’s.

eerste schooldag 2019-2020

In dit nummer:

Inleiding

1

Juf Maaike is in de loop van dit schooljaar 1 dag bij ons komen werken. Dit bevalt zo goed, dat zij komend jaar 3 dagen komt werken op onze school. Juf Ninke komt 2 dagen bij ons op school werken en juf Jeanine 5 dagen. Volgend jaar
gaat gymmeester Jeroen zich 1dag per week (donderdag) bezighouden met de
coördinatie van AKT (Almere Kenniscentrum Talent). Gymjuf Daniek komt hem
op deze dag vervangen en verder zal zij gymlessen verzorgen op de woensdagochtend. We wensen allen een goede start bij ons op school.

Bibliotheek
Vakanties en vrije
dagen
MR
Piano/keyboardles

2
2

Top is dat wij de studenten, die hier hun opleiding hebben afgerond, een
baan kunnen bieden. Juf Lillian en juf Stephany komen ons team versterken.
Naast dat meester Koen volgend jaar zijn opleiding zal afronden, zijn er ook
twee nieuwe studenten die bij ons hun opleiding komen afronden. We verwelkomen juf Larissa en juf Matea. We zijn blij met hun komst.

Groepsindeling
2019—2020

4

3
3

Volgend jaar hebben we 34 groepen en het was een behoorlijke puzzel om
het teamplaatje te maken. Het is gelukt en we zijn van mening dat we een prachtig plaatje presenteren. Ik denk dat veel kinderen en ouders blij worden van deze
indeling, maar wellicht heeft niet iedere ouder of kind de leerkracht waarop
vooraf was gehoopt. We zijn er trots op dat in deze tijd van tekorten er veel collega’s op onze school willen werken en we zijn van mening dat we met deze verdeling alles in huis hebben om er weer een prachtig schooljaar van te maken.
Ook in deze nieuwsbrief de vermelding van de vakanties en de vrije dagen
voor de kinderen. Deze data zijn wel onder voorbehoud. Er bestaat namelijk een
kans (al is deze klein) dat hier door omstandigheden wijzigingen in kunnen komen. Blijf dus goed de berichten via klasbord, social schools en de nieuwsbrief
volgen.

Terugkijkend op dit jaar ben ik wederom trots op iedereen die ervoor gezorgd
heeft dat wij, ondanks het gebrek aan invallers, bijna alle dagen onderwijs hebben kunnen bieden aan alle kinderen. We hebben een team met veel veerkracht
en een hoge mate van flexibiliteit. Dit is (helaas) nodig omdat er soms meer van
ons wordt gevraagd dan eigenlijk kan. Belangrijk dus om goed op elkaar te letten en goed rekening te houden met elkaar. We hebben een prachtig vak en
samen moeten we er voor zorgen dat het prachtig blijft. Maar nu eerst vakantie!
Hans van Kooten.

Heeft u een kind in
de leeftijd tussen de
1 en de 2 jaar?
Doe een vooraanmelding!
(wij kunnen anders geen plek
reserveren!)

Ook voor deze zomervakantie organiseert de nieuwe bibliotheek weer
een leuke leesactiviteit.
Leerlingen die in de zomervakantie minder lezen hebben in het nieuwe
schooljaar soms een leesachterstand.
Dan komen zij in de zogenaamde zomerdip: uit onderzoek blijkt dat als
kinderen in de zomervakantie niet regelmatig lezen, het leesniveau
achteruit gaat.

Om de zomerdip te voorkomen hebben wij dit jaar een leuke actie bedacht.
Kinderen tussen de 7 en 15 jaar, kunnen bij ons de ‘Tas op reis’ lenen.
Op de Jeugdafdeling in de bibliotheek van Almere stad komen er tassen te hangen met de tekst “Tas op reis”.
… de bergen? Het vliegtuig? De zee? Ga jij deze zomer op vakantie?
De nieuwe bibliotheek maakt het deze keer gemakkelijk én leuk om boeken mee te nemen.
Een tas vol verrassende boeken en het leuke is: met deze tas kan er ook een prijs worden gewonnen…!
Dat werkt als volgt:
Maak tijdens de vakantie een leuke, gekke of originele foto van de ‘tas op reis’;
Stuur deze foto (met het bibliotheeklogo op de tas goed in beeld) voor 23 augustus naar communicatie@denieuwebibliotheek.nl.
De leukste foto’s delen we op onze social media kanalen (houd daar ook rekening mee als je zelf ook op de foto
staat!).
Een jury fotografie-experts van de bibliotheek bepaalt wie de leukste foto heeft gemaakt.
De nummer 1 wint een e-reader, de nummers 2 en 3 krijgen een verrassingspakket.
De boeken kunnen zes weken worden geleend. De tas mag na afloop worden gehouden.
Andere zomer leestips:
In de bijlage vind je net als alle andere jaren voor leerlingen van groep 3 en 4 een leeslogboekje.

Bezoek samen met de leerlingen de website https://vakantiebieb.nl/. Lekker digitaal lezen in de zomer.
Er zijn veel nieuwe titels beschikbaar. Het gebruik van de vakantiebieb app is gratis.

Vakantierooster, vrije dagen voor de kinderen en verkort rooster schooljaar 2019-2020.
Vakanties inclusief weekenden:

vrije dagen voor de kinderen:

Herfstvakantie: 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019

17 oktober 2019, 18 oktober 2019

Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

6 december 2019, 20 december 2019

Voorjaarsvakantie: 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020

3 februari 2020, 14 februari 2020

Paasvakantie: 10 april 2020 t/m 13 april 2020

25 maart 2020, 12 juni 2020

Meivakantie: 25 april 2020 t/m 10 mei 2020

22 juni 2020, 3 juli 2020

Hemelvaart: 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020

verkort rooster tot 14.00 uur:

Pinksteren: 30 mei 2020 t/m 1 juni 2020

19 december 2019, 9 april 2020

Zomervakantie: 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

2 juli 2020

Nieuws van de MR
Wij werken aan het up-daten van de MR-site om u beter op de hoogte te kunnen stellen van de MR van
OBS de Ontdekking.
Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via: mr@ontdekking.asg.nl
N.a.v. vergadering 26 juni 2019:
De MR heeft uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp huisvesting, en komt met een voorstel voor inzet van de beschikbare ruimtes. Samen met de directie krijgt de MR de gelegenheid mee te denken over mogelijkheden en oplossingen, om zodoende de leefbaarheid en beleving van het klimaat in school beheersbaar te maken.
In aankomend schooljaar vinden MR verkiezingen plaats. We nemen na de zomervakantie helaas afscheid van Lex.
Hij maakt plaats voor een nieuw lid vanuit de personeelsgeleding. Omdat wij het onwenselijk vinden het risico te
lopen dat alle leden tegelijk uit de MR zouden moeten (en daarmee waardevolle kennis verloren gaat), zal de MR een
voorstel doen het statuut en huishoudelijk reglement aan te passen. Dit geeft de mogelijkheid gefaseerd afscheid te
nemen van huidige MR leden, indien die situatie zich voordoet. Het kan dan zo zijn dat we ieder jaar of iedere twee
jaar afscheid nemen en nieuwe leden verwelkomen. Op een later moment komt de MR hierop terug.

Vergaderdata
Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onderwerpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten
deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan welkom om het openbare deel bij te wonen.
Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft?

Na de zomervakantie weer piano/keyboardlessen bij De Ontdekking
Dennis Servais (vader van Lieve uit groep 5B) is een gediplomeerd docent en geeft al jarenlang
piano en keyboard-les in Almere (lespraktijk aan huis en het CKV), Ouderkerk a/d Amstel en Emmeloord. Tevens speelt hij piano en keyboards in diverse bands door heel Nederland. Op dit moment speelt hij in De Billy Joel Experience, This is Elton, EPIC! Mash-UP! en de Later als je Groot
Band. Tijdens zijn lessen wordt er op een ontspannen manier gewerkt aan noten lezen, akkoorden en improvisaties door gebruik te maken van duidelijke lesmethodes in samenwerking met
hedendaagse popsongs. Ook improviseren en het opnemen via Tablet, PC en/of MAC komen hierbij aan bod. Na de zomer is er weer de
mogelijkheid om lessen te volgen op De Ontdekking. Leerlingen van
De Ontdekking krijgen het eerste jaar een korting van 10% op een
volledige jaarcursus piano/keyboard. De tarieven kunt u vinden
op www.dennisservais.nl De lessen zullen gegeven worden op de
dinsdagmiddag vanaf 15:10. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen via info@dennisservais.nl

Groepsindeling 2019 –2020 en locatie.
Hieronder treft u de indeling aan voor komend jaar. De letter van de groep blijft gelijk aan dit jaar. Zit bijvoorbeeld uw kind nu in
4A, dan zit uw kind komend jaar in 5A.
We hebben te maken met collega’s die nog niet volledig inzetbaar zijn bij de start van de school of het eerste deel van het schooljaar afwezig zijn (operatie, bevallingsverlof). Ook zijn er collega’s die, naast het lesgeven, taken hebben op het gebied van management of zorg en hiervoor periodiek meer of minder ambulant zijn.
We hebben er naar gestreefd om de bezetting zo stabiel mogelijk en sterk te laten zijn en te anticiperen op mogelijke wijzigingen
gedurende het jaar.
groep

leerkrachten

locatie

1/2

A

Juf Ellen* (3) juf Larissa– LIO (2) *na de herfstvakantie juf Eugenie (3)

Razeil

1/2

B

Juf Pascale (4) meester Martijn (1)

Razeil

1/2

C

Juf Marieke (2) juf Jorien (3)

Razeil

1/2

D

Juf Talitha

Razeil

1/2

E

Juf Christine

Razeil

1/2

F

Juf Laurie

Razeil

1/2

G

Juf Eugenie* juf Jomi (2) *tot de herfstvakantie daarna volledig juf Jomi

Razeil

1/2

H

Juf Norah (2 1/2) juf Sasja (2 1/2)

Razeil

3

A

Juf Keyra

Kraaiennest 12

3

B

Juf Stieneke (4) + juf Maaike (1)

Kraaiennest 12

3

C

Juf Jeanine

Kraaiennest 12

3

D

Juf Cindy (3) juf Maaike (2)

Kraaiennest 12

4

A

Meester Hugo (4) juf Els P.(1)

hoofdgebouw

4

B

Juf Anita (deels ambulant voor directietaken) juf Marga

hoofdgebouw

4

C

Juf Puck (4) juf Yoka (1)

hoofdgebouw

4

D

Juf Nikaye (deels ambulant voor IB-taken) meester Ismael

hoofdgebouw

4

E

Meester Lars

hoofdgebouw

5

A

Meester Arnoud (4) juf Yoka (1)

Kraaiennest 12

5

B

Meester Lex (2 1/2) juf Annemieke (2 1/2)

Kraaiennest 12

5

C

Juf Barbara

Kraaiennest 12

6

A

Juf Mariska (4) juf Yoka (1)

Hoofdgebouw

6

B

Juf Sabrina (2 1/2) juf Joyce (2 1/2)

Hoofdgebouw

6

C

Juf Kelly

Hoofdgebouw

6

D

Juf Trees (4) + meester Ismael (1)

Hoofdgebouw

7

A

Juf Myrna (4) + Ninke* (2) *in ieder geval 2 dagen tot de herfstvakantie

Hoofdgebouw

7

B

Juf Patricia (2) juf Latifa (3)

Hoofdgebouw

7

C

Meester Guido (4) + meester Koen—LIO (3)

Hoofdgebouw

7

D

Juf Leila (3) juf Joline (2)

Hoofdgebouw

8

A

Juf Lillian

Hoofdgebouw

8

B

Juf Bianca (3) juf Matea—LIO (2)

Hoofdgebouw

8

C

Juf Charlotte

Hoofdgebouw

8

D

Juf Stephany

Hoofdgebouw

NEO

3/4/5

Juf Marieke (3) juf Marcella (2)

Hoofdgebouw

NEO

6/7/8

Meester Jarno (2) + juf Evelien (3)

Hoofdgebouw

