
Mee naar binnen: 

We hebben veel last gehad van de coronamaatregelen, maar gedurende deze peri-

ode hebben we ook veel geleerd en zijn we ons meer bewust van een aantal zaken 
geworden (meer uitleg op pagina 3). We hebben er als school voor gekozen om na 
het wegvallen van de coronamaatregelen niet alle ouders/verzorgers weer massaal 
de school in te laten komen. Had je een reden (kind jarig, een vraag/mededeling) 
dan kon je gewoon naar binnen, maar was er geen reden dan graag brengen tot 
aan de deur of het plein. Wilde je naar binnen zonder één van deze redenen dan 
kon je intekenen waardoor er steeds maar een beperkt aantal ouders/verzorgers 

tegelijk naar binnen kwam.  

Inmiddels zijn we de nodige weken verder. We willen nog steeds niet dat iedereen 
tegelijk naar binnen komt, maar we gaan het niet meer regelen. Wil je als ouder 
naar binnen, wees dan vooral welkom. Zie je dat het erg druk is, kijk dan of een ander 
moment geschikter is of blijf maar kort binnen. We vinden het fijn als het contact tussen 
ouders/verzorgers en school ongedwongen kan zijn en dat kinderen kunnen laten zien 
waar ze in de klas mee bezig zijn. Samen kunnen we er voor zorgen dat we  hier elkaar de 
ruimte voor bieden. Kom dus niet iedere schooldag mee naar binnen en breng het kind 

dan tot de deur of tot het schoolplein. 

Effectieve leertijd: 

Hoewel er nog 10 weken te gaan zijn tot de zomervakantie, werken we al toe naar de 
afronding van het schooljaar. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle 
gang. Met het stijgen van de buitentemperatuur ontstaat veelal het gevoel dat het alle-
maal wat “losser” kan als het gaat om leertijd en de inzet om te leren. Dit is een risico. Juist 
nu moet er tot het eind van het schooljaar voldoende focus zijn op leren omdat sommige 
kinderen na zes weken zomervakantie een terugval laten zien als het gaat om kennis en 
werktempo. In deze periode de kinderen op voorsprong zetten, maakt dat ze na de zo-
mervakantie niet met achterstand beginnen. Gedurende de vakantie op speelse wijze met 
kinderen rekenen en lezen helpt. Speels, want na hard werken heeft iedereen recht op 

ontspanning. 

Volgend schooljaar: 

De voorbereidingen voor komend schooljaar zijn volop begonnen. Bij veel kinderen en 
hun ouders/verzorgers komt al snel de vraag wie volgend jaar hun meester/juf gaat wor-
den. Of het één leerkracht gaat zijn of twee (duobaan). In veel beroepen is een tekort aan 
personeel en in het onderwijs is dit niet anders. De verwachting is dat het tekort in het 
onderwijs nog wel 10 jaar aan zal houden. Het is dus ieder jaar weer de vraag voor veel 
scholen of er voldoende collega’s zijn voor de groepen. Ook wij krijgen steeds meer met 
deze vraag te maken. Dit omdat er collega’s zijn die minder gaan werken of omdat ze een 

nieuwe uitdaging aangaan en ons daarom dus verlaten.  

De afgelopen jaren konden we pas kort voor de zomervakantie melden wie de mees-
ter/juf wordt van uw kind in het nieuwe schooljaar. Ik vrees dat dit ook nu niet anders zal 

zijn. 

Schoolplein Razeil: 

Sinds januari maken we gebruik van de eerste en tweede verdieping van gebouw De Re-
de (Razeil 7-9). Echter was er bij dit gebouw geen speelplaats. De afgelopen weken is er 
hard gewerkt om dit te realiseren. Voor de fietsen is een aparte stalling gemaakt met een 
natuurlijke uitstraling en ook het nieuwe speelplein krijgt een “groene uitstraling”. Het 
speelplein is geschakeld met het speelplein van Razeil 1. De kinderopvang, de Windwijzer 
en de Ontdekking gaan gezamenlijk gebruik maken van dit geschakelde plein. Als het 
plein klaar is komt er nog een officiële opening. Hierover ontvangt u binnenkort meer 

informatie.       Hans van Kooten                                       

Jaargang 18 nr.9 

Mei 2022 

I n l e i d i n g  

Kalender 

11/5 Sportdag  2 groepen 7* 

13/5 Einde afname Eindtoets 8 

13/5 Sportdag groep 5 op school 

18/5 Sportdag groep 8* 

19/5 Sportdag groep 6,
 1x7,NEO56* 

26/5 en 27/5 Hemelvaartvakantie 

30/5  Start LOVS 3-7 

1/6 Sportdag 8 en NEO78* 

* 

De sportdagen zijn in de Topsport-
hal en duren tot 14.00 uur (het zijn 
woensdagen). 

  

Thema schooljaar 2021-2022 

Focus op didactiek 

 

 

26/5 en 27/5 

Hemelvaart-

vakantie 

In dit nummer: 
 

 Inleiding 
 aanmelden 
 Overblijfkosten en 

ouderbijdrage 
 Yogales 
 Waarom niet mas-

saal naar binnen 



Broertje/zusje aanmelden 

Heeft u uw kind( eren) al bij ons aangemeld? Zo niet, 

vraag dan een aanmeldformulier bij de administratie. 

Beter te vroeg ingeschreven dan te laat en op de 

wachtlijst terecht komen. 

 

LEUKE YOGALESSEN op WOENSDAG voor MIDDEN- en BO-

VENBOUW!! 

Schrijf je in! 

Wanneer:  Woensdag 11, 18, 25, mei, 1, 8, 15 en 29 juni, 6 en 13 juli. 

Hoe laat:  12u tot 13u 

Waar:  In het speellokaal op school 

Voor wie: Groep 3 t/m 8 

Kosten: 81€ voor 9 lessen (info over betalen volgt na inschrijving) 

Inschrijven: Via mail op info@tayronayoga.nl  

Docent:  Sandra Van Bilzen 

Met heel veel plezier mag ik al voor het 5
de

 jaar lesgeven aan de kinderen van de midden- en bo-

venbouw. De kinderen genieten echt van de ademhalingsoefeningen, yogahoudingen, medita-

ties en spelletjes.  

Yoga is zoveel meer dan alleen in meditatiehouding stil zitten. Ik ben absoluut geen zweverige juf 

en de kinderen leren houdingen op een leuke, speelse manier. 

Meer info kunt u vinden op mijn website www.tayronayoga.nl of u kunt contact met me opne-

men via 06 36179674. 

Overblijfkosten en vrijwillige ouderbijdrage 

 

Heeft u de overblijfkosten en de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt voor schooljaar 2021-

2022? 

Overblijfkosten zijn 85 euro per kind (max 2 kinderen).  

Vrijwillige ouderbijdrage 40 euro per kind (max 3 kinderen). 

U kunt het totaalbedrag van 125 euro overmaken op: 

ING NL16 INGB 0005 1106 62  t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking 
onder vermelding  van de naam en groep van uw kind(eren). 
 

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


Waarom we aan ouders/verzorgers vragen om niet massaal en niet alle dagen de school in te komen: 

Voor corona was het iedere ochtend een drukte van belang in de school. Met name in de onderbouw. 

Tijdens corona mocht geen ouder/verzorger de school meer in.  

Nadeel: 

 Geen informeel contact meer tussen ouder/verzorger en leerkracht; 

 Minder tot geen fysiek contact meer met ouders/verzorgers van klasgenoten; 

 Niet kunnen zien waar je kind in de klas mee bezig is (o.a. waar zit mijn kind en een kijkje in de 

schriften/boeken en bekijken van werkjes/activiteiten); 

 Niet meer betrokken kunnen worden als ouder/verzorger bij activiteiten in de klas; 

 Niet meegenieten als ouder/verzorger wanneer jouw kind jarig is en trakteert of bij een ander bij-

zonder moment (geboorte broertje/zusje, een beker/diploma, etc.); 

 

We ontdekten ook voordelen: 

 De start van de schooldag was veel rustiger en ontspannen. Sneller focus op de schoolse activiteiten 

en op tijd beginnen; 

 Met name de kleuters lieten zien veel zelfstandiger te zijn bij binnenkomst zonder ouders/verzorgers 

dan met ouders/verzorgers; 

 Teamleden hadden bij het binnenkomen van de kinderen meer tijd en ruimte om met kinderen in 

gesprek te gaan (inchecken); 

 Groep 5 t/m 8 kwamen vaak zelfstandig naar school (op bijvoorbeeld de fiets). Gevolg: minder druk-

te rond de school en minder problemen bij het parkeren. 

Nu er geen coronamaatregelen meer zijn willen we de nadelen zo snel mogelijk tot het verleden laten be-

horen en de voordelen behouden. Door niet meer massaal mee naar binnen te komen hopen we deze 

voordelen te behouden maar ook nog iets anders te bereiken: meer ruimte voor ouders/verzorgers voor 

informeel contact met de leerkracht en meer ruimte en rust om samen met je kind te kijken naar het 

schoolwerk. Toen ouders/verzorgers nog massaal naar binnen kwamen stonden er per klas meer dan 20 

ouders in de onderbouw binnen. In de gang van bijvoorbeeld de kleuterbouw (ruimte van 6 lokalen) 

stonden wel 120 ouders/verzorgers binnen. Er was een file om de klas in te komen en de kans dat je de 

leerkracht even kon spreken was niet groot. 

 

Daarom nu: kom gerust naar binnen, maar niet iedere dag en niet massaal. Dan is er voldoende tijd en 

ruimte om aandacht voor elkaar te hebben en kunnen we de voordelen behouden.  

 

 


