
Dit is de nieuwsbrief waar veel kinderen en ouders op zitten te wachten….. In deze nieuws-

brief  staat namelijk de groepsindeling voor schooljaar 2020-2021. Wij gaan er vanuit dat 

dit de indeling is bij de start van het schooljaar. We maken echter wel een voorbehoud. 

Niet dat we veel veranderingen verwachten, maar we sluiten het ook niet uit.. Op pagina 2 

treft u de indeling aan en ook op welke locatie uw kind zit.  

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een moment om terug te kijken op een bewogen 

jaar en dan met name het tweede deel van het jaar. De coronacrisis heeft ons allen in meer 

of mindere mate geraakt. We werden beperkt in onze mogelijkheden, in onze 

vrijheid. De zorg stond in de frontlinie en voor iedereen werd zichtbaar hoe 

betekenisvol de mensen in de zorg zijn. Had je voor de crisis gewoon een 

baan, was het nu ineens een vitaal beroep. Doe jij als vitaal beroep niet je 

werk, dan lopen “we” vast (worden bijvoorbeeld vakken niet gevuld en hoe kom je dan 

aan jouw eerste levensbehoeften…..zoals wc papier).  

Zes weken lang hebben de kinderen onderwijs op afstand gehad en daar-

na vier weken de helft van de tijd. Voor iedereen een bijzondere periode. 

Wij leerden in korte tijd wat nodig is om kinderen digitaal te bereiken en 

te kunnen volgen. Kinderen leerden veel over zichzelf en ou-

ders/verzorgers leerden veel over hun kinderen. Veel waardering van on-

ze kant voor de grote inspanning die geleverd is door de ou-

ders/verzorgers gedurende deze periode. Veel waardering ook voor ons team. Er is hard 

gewerkt en we hebben veel geleerd. Het is fijn om te horen dat veel ouders/verzorgers 

meer waardering hebben gekregen voor mensen in het onderwijs. Ik blijf ook zeggen dat 

wij een mooi vak hebben en nodigen iedereen uit om ook te komen werken in het onder-

wijs (het tekort van leerkrachten neemt alleen nog maar toe dus nieuwe collega’s zijn meer 

dan welkom).  

We gaan de goede kant op als het gaat om de bestrijding van het coronavirus. De maatre-

gelen worden steeds meer versoepeld. Deze week ontvingen wij het bericht dat na de zo-

mervakantie de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan weer alle dagen naar 

school kunnen gaan. Ook voor deze kinderen is het dan niet meer noodzakelijk om onder-

ling anderhalve meter afstand te houden. Wel nog steeds 1,5 meter richting de volwasse-

nen. Ook dienen nog steeds de strikte hygiënemaatregelen te worden gehanteerd.  

In het basisonderwijs is dit al vanaf 11 mei het geval. In de praktijk is het afstand houden 

tussen kinderen en leerkrachten lastig en moeten we elkaar er steeds weer op wijzen. Be-

langrijk is dat we met elkaar blijven nastreven dat als je gezondheidsklachten hebt, die pas-

sen in het beeld van de coronaklachten, je (kinderen, ouders en teamleden) niet naar 

school komt. Of wij  na de zomervakantie nog steeds ouders moeten weren uit het ge-

bouw en de spreiding van de begin- en eindtijd nog hanteren kan nu nog niet worden 

gezegd. In de laatste week van de vakantie weten wij waar we staan als het gaat om de 

coronamaatregelen. U wordt tegen die tijd door ons geïnformeerd over wat dit voor u en 

uw kind betekent bij de start van de school op maandag 17 augustus.  

Op woensdag 1 juli vieren wij, bescheiden, meester– en juffendag. Eerder 

was het niet mogelijk om dit te vieren i.v.m. de coronamaatregelen. Nu com-

bineren we de verjaardagen van de meesters– en juffen, het afscheid nemen 

en het afsluiten van het schooljaar. Tot slot rest mij iedereen namens het he-

le team een fijne vakantie te wensen.                                                   Hans van Kooten. 
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23/6 Rapportgesprekken 

24/6 Rapportgesprekken 

25/6 Rapportgesprekken 

1/7 Meester-juffendag 

2/7 Verkort rooster (zie pag.3) 

3/7 start zomervakantie 

17/8 eerste schooldag 

Thema schooljaar 2019-2020 

Samen professionaliseren 

 

3 juli t/m 16 aug. 

Zomervakantie 

Afscheidsmusical groepen 8 

Donderdag 25 juni 8C 

Vrijdag 26 juni 8B 

Maandag 29 juni 8A 

Dinsdag 30 juni 8D 

Woensdag 1 juli NEO 



Groepsindeling en locatie schooljaar 2020-2021 

Hieronder treft u (onder voorbehoud) de indeling aan voor komend jaar.  De letter van de groep blijft gelijk aan dit jaar. Zit uw 

kind bijvoorbeeld nu in 4A, dan zit uw kind komend jaar in 5A. Welk kind in welke groep 3 zit, melden wij volgende week. 

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 (bijvoorbeeld i.v.m. 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 be-

zetting zo stabiel mogelijk en sterk te laten zijn en te anticiperen op mogelijke wijzigingen gedurende het jaar.  

 

 

groep Meester - juf locatie opmerking 

1/2A Juf Eugenie Razeil   

1/2B Juf Marcella / juf Ellen Razeil Na de kerst juf Pascale i.p.v. juf Ellen 

1/2C Juf Jorien / juf Marieke Razeil   

1/2D Juf Norah  / juf Amber Razeil juf Amber LIO 

1/2E Juf Christine Razeil   

1/2F Juf Laurie Razeil   

1/2G Juf Larissa Razeil   

1/2H Juf Sasja  / juf Sylvia Razeil   

3A Juf Jeanine Hoofdgebouw   

3B Juf Keyra  Hoofdgebouw   

3C Juf Cindy / juf Stieneke Hoofdgebouw   

3D Juf Maaike / juf Stieneke Hoofdgebouw   

4A Meester Koen Hoofdgebouw   

4B Juf Puck / meester Emiel Hoofdgebouw   

4C Juf Joline / juf Trees Hoofdgebouw   

4D Juf Marga / juf Anita Hoofdgebouw   

NEO345 Juf Marieke / juf Lotte Kraaiennest 12 Juf Lotte is nieuw bij ons op school 

5A Juf Ramona / meester 
Ismaël 

Kraaiennest 12   

5B Meester Lex / juf Anne-
mieke 

Kraaiennest 12   

5C Meester Arnoud / meester 
Ismaël 

Kraaiennest 12   

5D Juf Bianca / juf Leila Kraaiennest 12   

5E Meester Lars Kraaiennest 12   

6A Juf Sabrina / juf Yoka Hoofdgebouw Na de kerst juf Joyce i.p.v. juf Yoka 

6B Juf Mariska / juf Yoka Hoofdgebouw   

6C Juf Barbara Hoofdgebouw   

NEO678 Juf Evelien / juf Marieke Hoofdgebouw   

7A Juf Ninke / juf Patricia Hoofdgebouw   

7B Juf Lotte / meester Guido Hoofdgebouw Na herfstvakantie juf Kelly i.p.v. m. Guido 

7C Juf Matea Hoofdgebouw   

7D Meester Hugo / meester 
Guido 

Hoofdgebouw   

8A Juf Myrna / meester Kenny Hoofdgebouw   

8B Juf Charlotte Hoofdgebouw   

8C Juf Stephany Hoofdgebouw   

8D Juf Lilian Hoofdgebouw   

BB Meester Jarno Kraaiennest 12 BB= Breinbrekers 
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Huisvesting 

 
De MR blijft grote zorgen houden over de huisvesting, zowel de 
gemeente als de ASG bewegen te langzaam mee. Zo hebben 
o.a. de groepsgrootte van de kleuterbouw in schooljaar 2020 – 
2021 en de controle van de afgesproken gecontroleerde krimp de 
hoogste prioriteit en is onderwerp van overleg samen met de 
directie. Het streven is dat de MR samen met de directie hier in 
de tweede week na de vakantie een vervolg aan geeft. 

Agendaonderwerpen 2020-2021 

Na de zomer voert de MR in een verkennend gesprek over het 
schoolrooster voor de Ontdekking. We hebben in de corona tijd ontdekt dat een heleboel meer mogelijk is dan dat van te 
voren werd gedacht, we kijken welke leer- en winstpunten we hieruit kunnen ophalen. Daarnaast wil de MR dat er een eva-
luatie plaats gaat vinden naar de brede ervaringen van het corona onderwijs in de afgelopen periode. 

  

Speerpunten MR 
Zoals ieder schooljaar stelt de mr een speerpunten overzicht samen, met bespreekpunten voor het nieuwe schooljaar. We 
horen graag of u suggesties heeft voor onze speerpuntenlijst. 

Schoolbibliotheek 
Wij zijn weer dringend op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die volgend schooljaar een of meerdere ochtenden in 

onze schoolbibliotheek kunnen komen helpen. Uiteraard bent u van harte welkom om begin volgend schooljaar een 
keertje te komen meekijken. Hiervoor maken we een afspraak en houden we rekening met de Coronamaatregelen 

die dan gelden. 

Heeft u interesse, dan mag u mailen naar m.luppers@ontdekking.asg.nl 

 

Afscheid groepen 8 

Afgelopen week hebben de kinderen van de groepen 8 twee dagen (op donderdag en vrijdag) vol met activiteiten 

gehad. Een pleister op de wonde, want liever waren wij natuurlijk met de kinderen op kamp geweest en was het 

gala doorgegaan. We kunnen terugkijken op twee fijne dagen. De activiteiten waren zowel muzikaal, cultureel, spor-

tief als lekker. Deze week en volgende week hebben de groepen de musical. Met aanpassingen kunnen deze door-

gaan. Iedere groep voert de musical op één dag 2 keer op en per voorstelling mogen er maximaal 30 ou-

ders/verzorgers aanwezig zijn. De tweede voorstelling wordt steeds gefilmd en gestreamd. Hierdoor kunnen ook 

andere familieleden en vrienden de voorstelling rechtstreeks zien.   

Afscheid collega’s, nieuwe collega’s en 40 jaar in het onderwijs 

Vier collega’s nemen afscheid van onze school. Al eerder was u geïnformeerd over het vertrek van juf Jomi, juf Tali-

tha en juf Daniek (gymjuf). Helaas gaat ook juf Latifa ons verlaten. Zij heeft een baan in het speciaal basisonderwijs 

geaccepteerd. Wij wensen allen veel succes in hun nieuwe baan. We gaan ze missen, maar gunnen ze ook deze 

nieuwe uitdaging. We verwelkomen ook nieuwe collega’s na de zomervakantie. Naast dat wij na de zomervakantie 

onze LIO’s een baan bieden verwelkomen wij ook juf Lotte (bij de NEO345) en meester Frans (gymmeester). Fijn dat 

zij ons team komen versterken. Tot slot nog even aandacht voor meester Lex. Op 28 juni is hij 40 jaar in dienst van 

het onderwijs en heeft tot op de dag van vandaag passie voor zijn vak. Een felicitatie waard! 

Verkort rooster donderdag 2 juli 
Donderdag 2 juli is er een verkort rooster. De kinderen die beginnen om 8.15 uur zijn om 13.45 uur uit. De kinderen 

die om 8.30 uur starten zijn om 14.00 uur uit. Om 13.45 uur of 14.00 uur uit en dan…...ZOMERVAKANTIE!!!!!! 
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