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Ja, ook ik ga het er mee starten…..………...het Coronavirus.
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Ieder jaar hebben we in de periode oktober tot en met maart te maken met verkoudheid en de griep (het lijkt hetzelfde maar is niet hetzelfde). Uiteraard wil je niet dat
mensen ziek zijn. Als school wil je duidelijk niet dat collega’s ziek worden. Zeker nu er
overal een tekort aan leerkrachten is en de afwezigheid van collega’s dus moeilijk op
te vangen is.
De wereld wordt nu getroffen door een nieuwe griepvariant: het Coronavirus. Heb je griep
(welke variant dan ook), dan moet je uitzieken. Dit kan één tot drie weken duren. Voor de
meeste mensen is griep onschuldig. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid
lopen bij griep een groter risico. Griep is een ziekte waarbij het slijmvlies in de luchtwegen
ontstoken is en voor deze groep kan dit ernstige gevolgen hebben.
Wat maakt nu dat we bij het Coronavirus al deze maatregelen nemen? We kunnen ons er
(nog) niet tegen beschermen en we willen er voor zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn
zo min mogelijk risico lopen en dat de griep niet het openbare leven stil legt. Stel namelijk
dat de helft van het ziekenhuispersoneel ziek is. Stel dat de helft van alle politieagenten
ziek is. Stel dat de helft van het brandweerpersoneel ziek is. Stel …. dat de helft van de leerkrachten ziek is. Stel ….
Kunnen we verspreiding van het virus tegenhouden? We doen in ieder geval ons best om
verspreiding tegen te gaan, want we willen niet dat dierbaren die kwetsbaar zijn risico lopen en dat het openbare leven stilvalt. Wat we niet moeten doen is in paniek raken. Hoesten wil niet zeggen dat je griep hebt of dat een ander griep heeft. Verkoudheid hoort ook
‘gewoon’ bij deze periode.
Op dit moment geven we geen handen. Niet omdat er paniek is, maar omdat we ons gezond verstand gebruiken. Het is maar een kleine maatregel om (mogelijke) verspreiding te
voorkomen. Voorkomen zit niet in het niet meer schudden van handen. Het zit in de verantwoordelijkheid die we met elkaar nemen. Ben je mogelijk zelf een bron voor verspreiding, handel hier dan naar. Dat wil niet zeggen dat je jezelf dan moet isoleren. Was goed
je handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig.
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Ons bestuur wil echt voorkomen dat scholen dicht moeten of dat scholen een bron zijn
van verspreiding. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM, namelijk: Heb je koorts en
luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid) en ben je de afgelopen dagen in één
van de risicogebieden geweest of ben je in contact geweest met een patiënt met het Coronavirus, dan vragen we leraren en leerlingen om thuis te blijven.
We hebben allemaal een mening over wat wel
en niet te doen rond het Coronavirus. Laten wij
vooral ons gezond verstand blijven gebruiken.
Het voorjaar komt er aan en ik hoop dat we snel
weer fijn van de zon kunnen genieten en dat
verkoudheid en deze griep snel verleden tijd
zijn.
Hans van Kooten.

25 maart 2020
Studiedag
Alle kinderen vrij

Inspectiebezoek.

In de vorige nieuwsbrief heb ik het bezoek van de inspectie aangekondigd. Iedere
vier jaar bezoekt de inspectie de school. In ons geval was het al 6 jaar geleden en
was dus niet de vraag of inspectie op bezoek zou komen, maar wanneer. Op 27
februari hebben wij een themaonderzoek gehad. Inspectie kijkt dan naar een stukje
van ons onderwijs. In dit geval het didactisch handelen (hoe geven wij les) en in het
bijzonder hoe het zit met taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback. Naast dat
inspectie hier zelf naar kijkt, willen ze weten of wij zelf voldoende zicht hebben op
het didactisch handelen en wat onze ambitie is op dit gebied.
Na gesprekken met mevrouw Kiel van de inspectie en het bezoeken van een aantal klassen, kregen wij
een terugkoppeling. Deze was zeer positief. We hebben goed zicht op het niveau van ons didactisch handelen, complimenten voor de lessen die gezien zijn. Verder zei ze dat we goed bezig zijn om doorlopend
de kwaliteit van ons onderwijs (in dit geval het didactisch handelen) te blijven verbeteren.
Op de site van inspectie komt te staan dat er een thema-onderzoek is uitgevoerd op onze school. De informatie die voortkomt uit dergelijke onderzoeken wordt gebruikt door inspectie om jaarlijks verslag te doen
van “de staat van het onderwijs in Nederland”. Het bezoek aan onze school heeft hier een kleine bijdrage
aan geleverd. De bijdrage voor ons is vooral dat we een scherpe blik van buiten hebben gehad op dit deel
van ons onderwijs. De voorbereiding en het nagesprek van het inspectiebezoek heeft gebracht dat we
focus hebben op het didactisch handelen.
Wat het ons wellicht ook heeft gebracht is dat we nu nog trotser zijn op onze school dan we al waren.

Aanwezigheid Hans van Kooten
Geachte ouder(s)/verzorger(s)
De komende maanden ga ik twee dagen per week (zoals het er nu uitziet op dinsdag en donderdag) werkzaamheden verrichten voor ons bestuur. Ik ben dus minder aanwezig op onze school.
Hubert en Anita zijn op deze dagen, naast Marijke (administratie) uw eerste aanspreekpunt.
Hans van Kooten

Schoolbibliotheek
Wij zijn weer dringend op zoek naar ouders,
opa’s of oma’s die een of meerdere ochtenden
in onze schoolbibliotheek kunnen komen helpen.
Voor alle geïnteresseerden wordt er vrijdag 3
april van 8.30 – 10.00 uur een open ochtend
gehouden.
U bent van harte welkom om te komen kijken
of het wellicht iets voor u is
Hopelijk tot vrijdag 3 april!

Verschoning kleuters
Wij zijn op zoek naar verschoning voor de kleuters. Ondergoed en het liefst joggingbroeken.
Deze kunt u afgeven op Razeil op bij Marijke op het hoofdgebouw.

Mededelingen van de medezeggenschapsraad:
Communicatie n.a.v. MR-vergadering 4 maart 2020.

De MR wil graag bewustzijn stimuleren over wat als lunch wordt meegegeven naar school. Snoep, koek, chips en chocolade zien we steeds vaker
in de lunchtrommel verschijnen, dit wordt niet als heel voedzaam of wenselijk gezien. We hopen dat ouders willen nadenken over wat als lunch
wordt meegegeven, voorop staat dat lunch onderling niet door kinderen
uitgewisseld mag worden.
Buitenspeelruimte rondom school is enorm krap. Het ‘speelveld’ achter de gymzaal zit de MR dan ook flink
dwars. Er moet meer worden buiten gespeeld, maar buiten spelen is niet mogelijk op dit modderveld. Wellicht kan de MR in overleg met de Kinderraad van de Ontdekking acties bedenken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan #DWARS vanuit het jeugdjournaal, want de gemeente werkt op dit moment niet mee aan een
oplossing. Goede suggesties zijn welkom!
Terugkijkend op de afgelopen MR periode trekt de MR de volgende conclusie over haar eigen speerpunten:
1. kwaliteit onderwijs: ondanks het lerarentekort heeft de Ontdekking weinig lesuitval gehad. De MR bespreekt regelmatig de laatste ontwikkelingen en houdt in de gaten of de kwaliteit van het onderwijs niet
in het geding is. Wat betreft de werkdruk heeft de MR meegedacht over hoe de werkdruk bij leerkrachten
zou kunnen verminderen. Gebleken is echter dat hier moeilijk invloed op uit te oefenen is, maar ook dat
de werkdruk bij de Ontdekking ‘mee valt’. De MR heeft de vinger aan de pols gehouden, toetst regelmatig
en kijkt kritisch naar wat werkdruk verhogend is.
2. huisvesting: de MR heeft zich ook dit schooljaar enorm ingespannen op het onderwerp huisvesting en
de instroom van leerlingen. Er zijn brieven gestuurd naar de gemeente/ Burgemeester en College (terug
te lezen op de site van de Ontdekking), er is regelmatig overleg gevoerd met directie en bestuur en ieder
overleg staat huisvesting op de agenda. Het zal de komende weken erom spannen wat de uitkomt van
deze inzet gaat zijn. Daarnaast houdt de MR goed in de gaten hoeveel kinderen staan ingeschreven op
school, omdat ze wil nagaan of de gecontroleerde krimp wel doorgevoerd wordt. Ook worden de luchtkwaliteit en temperatuur nauwlettend in de gaten gehouden.

Overblijfkosten en vrijwillige ouderbijdrage
Fijn is het om te zien dat veel ouders de overblijfkosten en de vrijwillige ouderbijdrage hebben overgemaakt.
Hieronder de gegevens voor het overmaken op de rekening van de ouderraad. Als u een machtiging
heeft afgegeven is het bedrag voor de 2de inning rond 1januari van uw rekening afgeschreven. Mocht dit
niet het geval zijn dan graag contact met de administratie.
De derde inning is op 1 april, de laatste op 1 juli 2019
Is uw kind tijdens dit schooljaar gestart? U ontvangt dan een aangepaste factuur.
Postbankrekening NL16 INGB 0005 1106 62
t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking
onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Overblijfkosten 85 euro per kind (max 2 kinderen)
Vrijwillige ouderbijdrage 40 euro per kind (max 3 kinderen)

