
Moeten we het er toch weer over hebben……. Corona!  

Wat in ieder geval mooi is om te melden is dat we terug kunnen kijken op een mooi 

kamp voor de groepen 8 en geslaagde schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7. Fijn 

dat dit in ieder geval nu wel georganiseerd kon worden. Helaas moeten we nu 

steeds weer meer kijken naar wat nog wel kan en in welke mate en vorm. Nu al is 

besloten dat we Sint op 3 december niet buiten ontvangen en dat er op 10 decem-

ber bij de theatervoorstelling geen ouders/verzorgers aanwezig zijn. 

Wat voor ons een zoektocht is, is de mate waarin wij u informeren. Informeren we 

niet te vroeg? Juist te laat? Te vaak? Te weinig? Te bondig? Te veel? Communicatie 

is een vak apart. In een artikel over de kwaliteit van het onderwijs kwam ik het vol-

gende tegen: Stel jezelf drie vragen: 1 Wanneer ben je tevreden? 2. Waaruit blijkt dat het 

goed gaat? 3. Kun je dit aan een ander laten zien, laten horen? Nu ging dit artikel over de 

kwaliteit van het lesgeven, maar je kunt deze vragen in veel andere situaties rond kwali-

teit ook stellen. Wanneer ben ik tevreden over de kwaliteit van onze communicatie? Wat 

mij betreft als we elkaar goed begrijpen en als we dezelfde verwachting hebben na de 

communicatie. Dat dit goed gaat blijkt dan uit de positieve, begripvolle en respectvolle 

reacties na de communicatie en dit zie je terug in de tevredenheid van alle betrokkenen.  

Dit klinkt mooi, maar rond de communicatie over de maatregelen rond de bestrijding van 

het virus is onze werkelijkheid complexer dan hierboven beschreven. In de media wordt 

gesproken over een tweedeling van de maatschappij. Ik zie eerder een driedeling. Van de 

100% is 10% van mening dat het allemaal veel losser moet en 10% van mening dat het 

allemaal veel strenger moet. Hier zit een groep van 80% tussen. Een groep die je niet echt 

hoort. Een groep die het soms wat meer eens is met de één en dan weer met de ander. 

Een groep die niet op de barricade klimt. Helder is dat we, als het gaat om de corona-

maatregelen, nooit iedereen tevreden krijgen. Tegelijkertijd moet dit wel ons streven blij-

ven. Dat wij op zoek gaan naar een ideaal. Niet dat we dit ideaal gaan bereiken, maar dat 

we in ons streven om hier te komen steeds de best mogelijke keuzes maken. Stap voor 

stap, dag voor dag. Daar hebben wij uw hulp en begrip hard bij nodig. De komende we-

ken/maanden weer meer dan gehoopt en ook meer dan verwacht. U heeft in het verle-

den rond corona en de maatregelen op school veel flexibiliteit en veerkracht getoond. 

Spijtig genoeg is dat wat we nu ook weer vragen. 

Komende vrijdag is er weer een persconferentie. De vrees is dat er wederom strengere 

maatregelen nodig zijn om het virus te bestrijden. Deze week was in het nieuws dat de 

grootste groep besmettingen zit in de groep van 10 tot 14 jaar. Wat gaat dit betekenen 

voor het onderwijs? Feit is dat we weer steeds vaker te maken hebben met afwezigheid 

van kinderen, maar ook van collega’s. Dat we steeds minder mogelijkheden hebben om 

alle groepen te voorzien van een leerkracht, dat we steeds vaker moeten vragen of de 

kinderen van een groep thuis kunnen blijven en dat we collega’s vragen zich weer goed 

voor te bereiden op onderwijs op afstand. Op het moment van het schrijven van deze 

inleiding is er qua maatregelen voor het onderwijs nog geen verandering. Maar er zijn 

wel aanscherpingen. Collega’s met verkoudheidsklachten moeten zich laten testen. Ook 

al zijn ze gevaccineerd of hebben ze eerder al corona gehad. Tussen testen en de uitslag 

zit een dag. Een dag waarop de collega niet naar school mag komen. Een dag waarop 

we weer iemand minder hebben om voor de klas te staan. Een dag waarop de kans toe-

neemt dat wij u vragen uw kind thuis te houden. Geen fijne boodschap maar het is wat 

het is en laten we vooral de focus houden op wat wel kan.                                 

Hans van Kooten.     
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In dit nummer: 

Kalender 

Alle activiteiten in de kalender 
waarbij veel ouders de school in 
komen, komen te vervallen zolang 
de coronamaatregelen van kracht 
zijn.  

13/11 Sint in Nederland 

24/11 MR-vergadering 

29/11 Studiemiddag  

3/12 Sintviering 

10/12 Theater (zonder ouders/verzorgers)   

22/12 Kerstviering 

23/12 Verkort rooster tot 14.00 uur 

24/12 Alle kinderen vrij 

25/12—9/1 Kerstvakantie 

Thema schooljaar 2021-2022 

Focus op didactiek 

23/12 rooster tot 

14.00 uur. 

 

24/12 alle 

kinderen vrij 

 

29 November  

Studiemiddag  

Alle kinderen om 12 uur vrij! 



GRAAG UW AANDACHT VOOR (DITJES EN DATJES): 
 

 Gebouw Razeil 7-9, gebouw Razeil 1 en het hoofdgebouw: 

 

 

In het kort: 

 De groepen 7 en de NEO 5/6 en 7/8 starten 10 januari in het nieuwe 

gebouw; 

 De groepen 1/2 D, E, G en H zijn op maandag 10 januari vrij en starten 

11 januari in het hoofdgebouw op de begane grond. 

 

De afgelopen jaren hebben zowel de Windwijzer als De Ontdekking meer kinderen geplaatst dan dat er 

aan (wettelijke) ruimte beschikbaar was. Was, omdat hier nu eindelijk verandering in gaat komen na de 

kerstvakantie. De gemeente Almere heeft, om dit te bewerkstelligen, het gebouw aangekocht op Razeil 5

-9. De begane grond blijft in gebruik door kinderopvang De Buurvrouw, maar de eerste en tweede etage 

worden geschikt gemaakt voor onderwijs. Hiermee hebben we meer ruimte voor onze kinderen. Het is 

dus niet meer ruimte om nog groter te worden.  

 

Afgelopen maart is een begin gemaakt met de grootschalige verbouwing. In de zomervakantie werd de 

tweede verdieping opgeleverd en hier zijn dan ook al de 4 groepen 8 gehuisvest. Half december wordt 

ook de eerste etage opgeleverd en hier komen de groepen 7, de NEO 5/6 en NEO 7/8. Daarnaast wordt 

er op deze verdieping (waarschijnlijk begin februari i.v.m. levertijd meubilair voor deze ruimte) een ruim-

te ingericht waar kinderen aan de slag kunnen met Science, kunst en techniek. Een ruimte waar alle kin-

deren van onze school van kunnen profiteren. 

 

Wij zijn erg blij met hoe dit gebouw is geworden voor onze school. Groot compliment ook voor de ge-

meente die deze verbouwing grondig heeft aangepakt. Dat de eerste en tweede verdieping van dit ge-

bouw voor onze school beschikbaar komt, is ook goed nieuws voor onze buurschool De Windwijzer. Ook 

zij krijgen er lokalen bij. Lokalen die eerst door De Ontdekking in gebruik waren in gebouw Razeil 1. Om-

dat wij na de kerst groepen van het hoofdgebouw naar het nieuwe gebouw verplaatsen, komt er in het 

hoofdgebouw plek voor 4 kleutergroepen die nu nog in het gebouw Razeil 1 geplaatst zijn. Drie van de 

vier lokalen die daar dan leeg komen, gaan gebruikt worden door de Windwijzer. Hierdoor beschikken 

beide scholen na de kerst over de ruimte die nodig is voor onze kinderen.  

 

Donderdag 23 december gaan we met de kinderen van de groepen 7 en de twee NEO-groepen hun tafel 

en stoel verhuizen naar het nieuwe gebouw. Ook worden dan lesmateriaal en extra tafels en stoelen naar 

de nieuwe locatie gebracht. Dit is het enige meubilair dat moet worden verplaatst, want er staat dan in-

middels het nodige aan nieuw meubilair. Vrijdag 24 december zijn alle kinderen vrij. De ochtend van de 

24e zorgen de leerkrachten van deze groepen ervoor dat alles startklaar is voor de eerste schooldag (10 

januari) na de kerstvakantie.  

 

Op donderdag 23 december en vrijdagochtend 24 december zorgen de leerkrachten van de groepen 1/2 

D, E, G en H dat alles in gereedheid is gebracht om alles van en voor deze groepen te verhuizen naar het 

hoofdgebouw. Op vrijdag 7 januari (in de kerstvakantie) worden deze spullen verhuisd. Maandag 10 janu-

ari gaan de leerkrachten hun lokaal en de overige ruimtes inrichten en zijn de kinderen van deze 4 groe-

pen nog vrij. Op dinsdag 11 januari starten deze kinderen in hun nieuwe lokaal op het hoofdgebouw. 
 

 



HERHAALDE OPROEP OVERBLIJFMEDEWERKERS 
 
De overblijf is op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Heeft u één of meer dagen in de week van kwart voor 12 tot kwart over 1 tijd en zin om te hel-
pen bij de overblijf? Neem dan contact op met de administratie. Zij geven uw gegevens door aan 
de coördinatoren van de overblijf. 
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden. 
 
Wat houdt de rol van overblijfmedewerker in: 
 U bent 2 keer een half uur in een klas aanwezig voor de overblijf. De kinderen eten een 

broodje en drinken wat. Soms ben je alleen, soms met 2 personen. 
 Het kan zijn dat je op de gang staat. Dan zorg je dat het daar rustig verloopt.  
 
Wat krijg je ervoor terug: 
 Je hebt contact met alle medewerkers van de overblijf. Tussen de 2 shiften in drink je samen 

een kopje thee/koffie.  
 Een paar keer per jaar heb je een gezellig samenzijn met de groep. 
 Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. 
 Als er een cursus is voor overblijfmedewerker wordt deze afgesloten met een certificaat. 
 

Vervolg ditjes en datjes 

 

 Buitenruimte gebouw Razeil 5-9. 

Bij gebouw Razeil 5-9 is een parkeerplaats achter een slagboom. In samenspraak met kinderopvang De 

Buurvrouw, De Windwijzer en de gemeente wordt deze ruimte geschikt gemaakt om kinderen te laten 

buitenspelen. De gemeente heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Voorwaarde is wel dat er hierbij re-

kening wordt gehouden met het “vergroenen” van de schoolpleinen en zoveel als mogelijk het hergebruik 

van materialen. Inmiddels ligt er een voorstel waarbij de pleinen van Razeil 1 en Razeil 5-9 aan elkaar ver-

bonden worden en dat tegelijkertijd ieder gebouw wel een eigen plein heeft. In dit voorstel is ook reke-

ning gehouden met het feit dat veel kinderen op de fiets komen en dat er ook een plek moet zijn voor het 

stallen van deze fietsen. Ook hier gaat gewerkt worden met hergebruikte materialen en moet er zoveel 

mogelijk groen behouden blijven. 

 

 

 Corona: maatregelen en gevolgen. 

In de inleiding heeft u al kunnen lezen dat we steeds meer moeite hebben om alle klassen van een leer-

kracht te voorzien bij ziekte of quarantaine. Wij vragen u om rekening te houden dat, als wij geen vervan-

ging beschikbaar hebben, wij u vragen uw kind thuis te houden. Indien mogelijk krijgt uw kind dan onder-

wijs op afstand of krijgt (zo snel als mogelijk is) werk om thuis zelfstandig te maken. Dit laatste hangt af 

van wanneer wij weten dat we kinderen niet op school kunnen opvangen. 

 

We krijgen nu regelmatig het bericht dat een leerling positief is getest. Elke casus is anders. We hebben 

nauw contact met de GGD en volgen op wat de GGD de school voor advies geeft. Op dit moment is het zo 

dat wanneer één leerling positief is getest de klas niet in quarantaine hoeft. Wel ontvangen de ouders/

verzorgers een bericht dat kinderen in deze klas bij klachten thuis moeten blijven 

met het advies dat het kind wordt getest.  

 


