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Thema schooljaar 2020-2021

Verfijnen

Kalender
Alle activiteiten in de kalender waarbij
veel ouders de school in komen, komen
te vervallen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
30/9

Start Kinderboekenweek

1/10

Schoolfotograaf

2/10

schoolfotograaf

5/10

Theater: thema “En toen?”

9/10

School uit om 12 uur

10/10 t/m 18/10 Herfstvakantie

Inleiding

Wat zou het fijn zijn om een nieuwsbrief eens niet te hoeven beginnen met het onderwerp
corona….

23/10

sportdag 1-2 onder voorbehoud

Helaas ontkomen we er niet aan. Het virus heeft een grote impact op ons leven en onze premier gaf
het al aan: we zijn wel een beetje klaar met dit virus, maar helaas is het virus nog niet klaar met ons.
Afgelopen maandag zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Hoewel niet voor iedereen duidelijk,
maar voor het onderwijs zijn er geen wijzigingen. Toch ontkomen wij er niet aan dat de ontwikkelingen invloed hebben op ons doen en laten. De afgelopen maanden werden we steeds wat “losser” in
de uitvoering van de maatregelen, nu moeten we deze weer strikter gaan naleven. Het voordeel van
“wat losser” was dat er wat meer informeel contact mogelijk was. Hetgeen door het aanscherpen
van de maatregelen weer moeilijker wordt. Helder is dat de maatregelen van ons allen vraagt dat
we flexibel en creatief zijn.
Er zijn geen beperkende maatregelen als het gaat om afstand houden tussen kinderen (in de basisschoolleeftijd) onderling en met volwassenen. Volwassenen moeten wel onderling afstand houden
als zij niet uit één huishouden komen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze afstand waarborgen. Dit lukt als wij ons allemaal aan een aantal (reeds bekende) spelregels houden. Graag uw
aandacht voor deze regels, ze staan op pagina 2 van deze nieuwsbrief.
Komende maandag is de eerste theatervoorstelling van dit schooljaar en ouders/verzorgers kunnen
hier helaas niet bij aanwezig zijn. Toch gaat de voorstelling “gewoon” door. De voorstelling is namelijk het resultaat van samen creatief bezig zijn. Samen dansen, zingen, bewegen, toneelspelen en
plezier maken. Samen toewerken naar een voorstelling waarbij je ontdekt en leert hoe het is om jezelf te presenteren op een podium. Natuurlijk willen wij ook het liefst een voorstelling met veel publiek… helaas het kan niet in deze tijd. Daarom mogen alleen broertjes en zusjes van de groepen die
optreden hierbij aanwezig zijn.
Twaalf groepen nemen deel aan dit theatermoment. Steeds 4 groepen verzorgen samen een soort van minimusical die ongeveer 30 minuten duurt.
Hiervoor hebben deze groepen de afgelopen weken druk geoefend met de
eigen leerkracht en met cultuurdocenten van Collage. Het onderwerp is
gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek die deze week is gestart: “En toen?” Geschiedenis staat in dit thema centraal.
Deze en volgende week is het Kinderboekenweek. Gedurende deze periode is er extra aandacht
voor het lezen van boeken. Extra aandacht, want wat we vooral bepleiten is dat er het hele jaar door
aandacht is voor het lezen van boeken. Vaak een boek lezen maakt dat je steeds makkelijker gaat
lezen, je steeds meer woorden leert kennen en
herkennen. Ook stimuleert een boek de fantasie.
Geef je zelf beelden aan de woorden. Beleef je wat
je leest. Het is goed als kinderen, maar ook volwassenen, veel lezen. We stimuleren dan ook dat de
kinderen veel “lees-meters” maken. Hoe mooi is het
om in de coronatijd even weg te dromen met en
door een mooi boek.
De Kinderboekenweek “En toen?” gaat over waar we vandaan komen, waar we staan en helpt ons
om te bepalen waar we naartoe willen. Waar wil ik naartoe? Naar een corona-vrije wereld. Dat kan
alleen als we geleerd hebben van het verleden. Wij samen weten wat werkt en wat niet en wat er nu
nodig is. Nu weten we nog niet alles, straks naar ik hoop wel.
Wij moeten het samen doen!
Niet gisteren, niet morgen maar nu.
Hans van Kooten
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Alle kinderen vanaf
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Een aantal zaken voor en rond onze school op een rij:


Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zonder ouders/verzorgers het schoolplein op en af. Kinderen die gebracht
worden, worden in de buurt van het schoolplein afgezet (Kiss & Ride). Maak hierover goede afspraken met
uw kind;



Kinderen van groep 1 t/m 4 mogen bij het brengen worden gebracht tot de lijn en opgehaald worden bij het
vak. Eén ouder/verzorger brengt het kind/de kinderen. Zodra het kind naar binnen is verlaat de ouder/verzorger het plein (Kiss & Walk). Helaas dus niet blijven staan tot het kind via de ramen zichtbaar is in het
lokaal om te zwaaien.



Komt u uw kind ophalen (groep 1 t/m 4) dan dient u niet te vroeg op het plein te staan. Loop het plein op
kort voor dat uw kind naar buiten komt. Ga zo snel mogelijk met uw kind(eren) het plein af. Op het plein niet
gezellig met andere ouders blijven praten. Zoek hiervoor een plek buiten het plein.



Staat u op het plein, dan dient u anderhalve meter afstand te houden tot andere volwassenen. Om een indicatie te geven wat anderhalve meter is: tussen u en de ander zitten 5 stoeptegels van 30x30 cm.



Wilt u de school in voor bijvoorbeeld een vraag aan de administratie of te kijken bij de gevonden voorwerpen? Doe dit dan na 8.30 uur of voor 14.45 uur. Ontsmet uw handen bij de deur. Ook kunt u vragen stellen
aan teamleden die op het plein staan tijdens het brengen. Als het kan, dan kan het. In alle gevallen kan er
maar een beperkt aantal volwassenen tegelijk naar binnen. We zijn niet een vesting, in overleg komen we er
samen altijd uit.



De les begint om 8.15 uur of om 8.30 uur. In beide gevallen kan een kind niet klokslag 8.15 of 8.30 uur binnenkomen. We zien nu, met name in de groepen 4, regelmatig kinderen te laat de klas in komen. Heeft u kinderen in verschillende starttijden, breng dan de kinderen om 8.10 uur het plein op en laat ze naar binnen
gaan. Te laat komen wordt altijd geregistreerd. Is uw kind regelmatig te laat, dan zal hierover contact met u
worden opgenomen. Kinderen moeten bij binnenkomst hun handen wassen en het is dus storend als kinderen te laat de klas inkomen.



Is uw kind ziek dan blijft uw kind thuis. Lichte verkoudheid is niet een reden om uw kind thuis te houden. Een
stevige verkoudheid wel (dat was ook het geval voor corona). Heeft u twijfel, hanteer dan de beslisboom
(toegevoegd aan deze nieuwsbrief).



Moet u en uw gezin in quarantaine, dan proberen wij zo goed mogelijk onderwijs op afstand te verzorgen
voor het kind / de kinderen. De mate (intensiteit) waarin wij uw kind kunnen begeleiden zal mede afhangen
van de hoeveelheid kinderen die in quarantaine zitten binnen één groep. We kijken steeds opnieuw wat kan,
wat wenselijk is en wat niet kan.



Als kinderen in thuisquarantaine moeten, komen zij niet naar school. Dat wil niet zeggen dat de rest van de
klas van dit kind niet naar school kan. Is een kind uit de groep van uw kind in thuisquarantaine dan informeren wij hierover (zonder de naam van het kind) middels een standaard brief. Deze brief is toegevoegd aan
deze nieuwsbrief.

Bericht van de MR
Helaas heeft onze voorzitter Jaap aangegeven de nieuwe MR periode toch niet opnieuw beschikbaar te zijn. We vinden
dat jammer maar wensen hem alle succes met andere bezigheden. We willen hem via deze weg heel erg bedanken voor
al zijn inzet.
De MR heeft uitgebreid gesproken over het aantal leerlingen op school, en eventuele mogelijkheden qua beschikbare
ruimtes voor de Ontdekking. We zijn het er over eens dat we kritisch willen meedenken over leefbaarheid en beleving binnen het gebouw.
De MR heeft nagedacht over hoe in coronatijd contact tussen leerkracht en ouders verloopt, en waar mogelijk nog kansen
liggen. Juist in deze tijd is (goed) contact belangrijk, en moet aandacht zijn voor ouderbetrokkenheid daar waar mogelijk.
Mocht u hier goede ervaringen mee of ideeën over hebben dan houden wij ons aanbevolen: mr@ontdekking.asg.nl

Standaard brief aan ouders/verzorgers bij een kind in quarantaine

Almere, ..-..-2020
Geachte ouder/verzorger,
Bij één van de gezinsleden van een leerling in de groep is het coronavirus vastgesteld. Volgens de richtlijnen
van het RIVM blijven gezinsleden van coronapatiënten thuis. Dit betekent dat de leerling in thuisquarantaine is
en die periode niet naar school komt.

Wat betekent dit voor de school?
Wij volgen de richtlijnen van de RIVM en de GGD. Daarin wordt aangegeven dat het niet nodig is dat
andere leerlingen of de leerkracht van de groep uit voorzorg thuis blijven. Alleen gezinsleden en
‘nauwe contacten’ van iemand met corona, die gedurende 15 minuten op kortere afstand dan 1,5
meter contact hebben gehad, blijven thuis.
Mocht onverhoopt blijken dat ook de leerling besmet is met het coronavirus, dan nog hoeven de overige leerlingen en leerkracht van de groep niet thuis te blijven. Vanwege het lage risico op besmetting van kinderen en scholieren beschouwt de GGD leerlingen doorgaans niet als ‘nauwe contacten’
die uit voorzorg thuis moeten blijven. De GGD doet bij elke coronapatiënt een bron- en contactonderzoek om vast te stellen wie in thuisquarantaine moet. Als iemand in thuisquarantaine moet, dan
hoort hij dat persoonlijk.
Er is daarom geen reden om de groep van uw kind naar huis te sturen.
Wat betekent dit voor u als ouder/verzorger?
U handelt zoals altijd in deze coronaperiode. Twijfelt u of uw kind naar school kan? Gebruikt u
dan de beslisboom die u eerder dit schooljaar van ons ontving. U vindt deze beslisboom op
de website van ASG.
Met vriendelijke groet,
Directie OBS de Ontdekking

Factuur schooljaar 2020-2021
Afgelopen week heeft u de factuur voor schooljaar 2020-2021 betreffende overblijfkosten en ouderbijdrage ontvangen via Social
Schools.
Hieronder nog even de gegevens.
U kunt de vrijwillige ouderbijdrage en het overblijfgeld overmaken op
INGbankrekening NL16 INGB 0005 1106 62 t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking
onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
(Eventueel kunt u de bedragen in gedeeltes overmaken)
Voor vragen kunt u altijd bij Marijke (administratie) terecht.

