
 

Nog maar een paar weken en het is zomervakantie. Weken waarin we het huidige 
schooljaar afronden en we alles regelen voor komend schooljaar. Voor de kinderen van 
de groepen 8 is dit een zeer bijzondere periode met het afronden en afsluiten van de ba-
sisschool en als slotstuk de musical . Na twee jaar kan dit weer volledig “live” en daar zijn 

we erg blij mee. 

In groep 8 wordt ook ieder jaar het Anglia-examen afgenomen. In dit Europese examen 
komen de vaardigheden lezen, schrijven en luisteren aan bod voor het vak Engels. Kin-
deren kunnen op verschillende niveaus examen doen en hier voor slagen, maar ook voor 
zakken en geen diploma krijgen. Het is fijn om u te kunnen melden dat alle kinderen ge-

slaagd zijn voor hun diploma.  

Veel  kinderen en hun ouders/verzorgers willen graag weten wie komend jaar de leer-
kracht van de groep wordt.  De afgelopen jaren moest ik steeds aangeven dat we dit pas 
kunnen melden als we zoveel mogelijk zekerheid hebben over de indeling. Meer nog dan 
in eerdere jaren is het niet alleen een pittige puzzel, maar missen er ook nog een paar 
puzzelstukjes. Dit komt omdat er collega’s zijn die minder gaan werken, veranderen van 
werkzaamheden, gezondheidsproblemen hebben, met  bevallingsverlof gaan, maar ook 
omdat collega’s ons gaan verlaten. Ik vind het jammer dat dit het geval is, maar begrijp 
het ook. Geen van de collega’s vertrekt uit onvrede. Het heeft te maken met woonom-
standigheden en nieuwe uitdagingen. We gaan ze missen, maar gunnen ze ook deze 

nieuwe stap.  

Wie gaan ons helaas verlaten: 
Meester Hugo gaat werken in het voorgezet speciaal onderwijs. Juf Myrna gaat werken 
op het ROC. Juf Norah gaat werken op de Vrije School. Meester Jarno en juf Trees gaan 
verhuizen en het nieuwe adres is op grote afstand van Almere. Tot slot gaat ook onder-

wijsassistent Larissa ons verlaten. Zij gaat de dagopleiding van de PABO doen. 
 

De afgelopen weken zijn we druk bezig met het zoeken naar nieuwe collega’s. Dit is voor 
een deel al gelukt, maar nog niet volledig. Er is een enorm tekort aan leerkrachten. Geluk-
kig voeren we nog wel gesprekken met mogelijke kandidaten. We hebben ze veel te bie-
den, maar ze hebben ook veel te kiezen. Daarnaast willen we ook dat de nieuwe collega’s 

goed in ons team passen en beschikken over die kwaliteiten die wij voor onze school be-
langrijk vinden. We kunnen u  nu nog niet vertellen wie de meester/juf zal zijn van uw 
kind(eren). We hopen dit uiteraard zo snel mogelijk te kunnen doen en dat we dan ook 
onze nieuwe collega’s kunnen voorstellen. Dit zal dan ook niet de laatste nieuwsbrief zijn 

voor de zomervakantie. 
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24/6 studiedag—alle kinderen vrij 

27/6 Week van de  

 rapportgesprekken 3-7 

1/7 Sing a long 
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15/7 Alle kinderen vrij 
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Zomervakantie 
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 Inleiding 
 Vakanties en vrije 

dagen 
 Techniekclub extra 
 Keyboardles 

Donderdag 16 juni 2022 hebben wij de ouders/verzorgers van onze school het verdrie-

tige bericht gedeeld dat Casper Mutsaars, onze leerling uit groep 7, overleden is aan het 

gevolg van een hersenbloeding twee maanden geleden. 

Onze gedachten gaan uit naar de familie van Casper, zijn naasten en dierbaren. 

Het kan zijn dat u of uw kind behoefte heeft aan een gesprek of een plek voor het eigen 

verhaal. Neemt u dan gerust contact op met school. Marijke is hierbij het eerste aan-

spreekpunt. Zij zal u dan verder helpen. 

Team Ontdekking. 



Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023 vastgesteld 

29 augustus 2022 1e schooldag 2022-2023 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

Goede vrijdag 7 april 2023 

2e paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsvakantie 18 en 19 mei 2023 

2e pinksterdag 29 mei 2023 

zomervakantie 2023: 22 juli t/m 3 september 2023 

Onder voorbehoud: 

Studie(mid)dagen alle kinderen vrij 

Woensdag 5 oktober 2022 

Maandag 21 november 2022 

Dinsdag 22 november 2022 

Vrijdag 23 december 2022 

Woensdag 1 februari 2023 

Woensdag 15 maart 2023 

Maandag 8 mei 2023 

Woensdag 21 juni 2023 

Vrijdag 21 juli 2023 

 

Verkort rooster alle kinderen 14.00 uur vrij 

Donderdag 22 december 2022 

Vrijdag 21 april 2023 

Donderdag 20 juli 2023 

Vervolg inleiding:  

 

Al een paar jaar geeft Juf Wanda bij ons op school de technieklessen. Vanaf komend jaar is zij 4 dagen per week aan 
onze school verbonden. Zij gaat de lessen steam coördineren, aansturen en geven met als uitvalsbasis onze nieuwe 
STEAM-ruimte. STEAM staat voor: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Werken vanuit denken, doen 
en delen in een zo’n compleet mogelijke leeromgeving, de makerspace. We werken hierin samen met een aantal 

andere scholen in Almere. 

Naast alle lessen onder schooltijd zal juf Wanda ook een aanbod verzorgen voor de woensdagmiddag. Hier zijn voor 
de ouders wel kosten aan verbonden. In deze nieuwsbrief ziet u naast informatie over het naschools aanbod Pia-

no/keyboardlessen ook informatie over de Techniekclub.  

Binnenkort ontvangt u de kalender voor komend schooljaar. De vakanties zijn vastgesteld, maar de overige dagen 
zijn met een (licht) voorbehoud. Ik adviseer u dan ook om ook steeds goed de kalender in deze nieuwsbrief te bekij-
ken en alert te zijn op de berichten via Social Schools. Op deze pagina vast het overzicht van de vakanties en de vrije 

dagen. 

           Hans van Kooten                                      

 

 

 





Piano– en keyboardlessen 

 

Na de zomervakantie is er weer de mogelijkheid om piano- en keyboard-
lessen te volgen bij De Ontdekking. Dennis Servais is een gediplomeerd 
docent en musicus. Hij geeft al jarenlang piano- en keyboardlessen in 
Almere (CKV/Kunstlinie), in zijn eigen lesruimte in de Noorderplassen en 
in Emmeloord bij het NOP Cultuurbedrijf. Daarnaast speelt hij in diverse 
professionele popbands door heel Nederland. Zo is hij vast bandlid van 
de Billy Joel Experience. Daarmee stond hij in mei jl. nog in een uitver-
kocht Ziggo Dome. 

Tijdens de lessen wordt er op een ontspannen manier gewerkt aan noten lezen, akkoorden leren 
spelen, (voor eventuele begeleiding zang) en improviseren. Er wordt gebruik gemaakt van de les-
methodes van Michiel Merkies. Naast de methode worden er hedendaagse popsongs gespeeld. 
Dennis vindt het belangrijk dat zijn leerlingen kennis maken met het zelf muziek maken. Zelf mu-
ziek maken is het leukste wat er is en hij is er van overtuigd dat vanuit plezier muziek maken je je 
ontwikkeling het meest stimuleert. 
 
Leerlingen van De Ontdekking krijgen een korting van 5% op een eerste jaarcursus piano/
keyboard.  
 
Wanneer: Dinsdagmiddag vanaf 15:00 uur 
Waar: De Ontdekking 
Lesvormen: Individueel of groepsles 
Informatie: www.dennisservais.nl 
Contact:  info@dennisservais.nl 

http://www.dennisservais.nl
mailto:info@dennisservais.nl

