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

Thema schooljaar 2020-2021

14/9

start inhaalperiode LOVS

28/9

Studiedag—alle kinderen vrij

30/9

Start Kinderboekenweek

Verfijnen
Inleiding

We kijken terug op een goede start van het nieuwe schooljaar. Helaas lopen veel maatregelen betreffende het coronavirus van voor de vakantie ook na de vakantie door.
Door het goed naleven van de maatregelen beschermen we onszelf en de ander. Het
geeft echter ook een aantal uitdagingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgende:

Hoe kunnen wij er voor zorgen dat er voldoende (informeel) contact is tussen ouders/verzorgers en teamleden? Hoe gaan wij om met bijeenkomsten, activiteiten, vieringen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn? Hoe gaan wij om
met de afwezigheid van teamleden bij (milde) klachten als zij hierdoor, wachtend op de uitslag van de test, in quarantaine moeten? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid over het wel of niet naar school gaan van leerlingen bij twijfel
over klachten? Hoe optimaliseren wij het brengen en halen van de kinderen
voor beide scholen? Hoe zorgen we er samen voor dat de gemaakte afspraken en maatregelen worden nageleefd?
Het antwoord op deze vragen is niet altijd eenvoudig. Het is ook niet zo dat “de school”
alleen hier een antwoord op kan geven. We moeten samen (ouders/verzorgers-leerlingenteamleden) kijken wat kan en wat niet kan. Wat gaat de regel zijn en welke uitzondering is
mogelijk. Op pagina twee ga ik verder in op deze uitdagingen in coronatijd. Graag uw
aandacht hiervoor. Op pagina vijf treft u een brief aan namens de beide scholen rond het
brengen en halen.
Een nieuw schooljaar en daarmee ook een nieuw thema: verfijnen. Als het gaat om de inhoudelijke ontwikkeling van onze school gaan we dit jaar niet aan de slag met nieuwe grote ontwikkelpunten. De focus ligt op het verhogen van onze onderwijskwaliteit. Sterker
nog dan eerdere jaren zoeken we verbetering in de details en in de diepte. Vragen die
daarbij horen zijn: Hoe kunnen we nog eerder reageren op ontwikkelingen? Hoe komen
we tot een diepere analyse als het gaat om het resultaat van ons onderwijs? Waar moet de
focus liggen als het gaat om ons aanbod? Hoe kunnen we ons nog beter verantwoorden?
Bij verfijnen hoort ook dat we kijken naar de lessen die wij de afgelopen tijd hebben geleerd. Dat wij deze lessen inzetten bij dat wat gaat komen. Tijdens de Lock-down waren
we gedwongen om onderwijs op afstand te geven. We hebben veel geleerd in deze periode over onszelf, de ander en elkaar. Dat wat wij toen geleerd hebben kunnen we gebruiken bij mogelijke uitdagingen in de (nabije) toekomst.
In deze nieuwsbrief kunt u ook lezen over de werkzaamheden aan de parkeerplaatsen de komende maanden. Werkzaamheden die een uitdaging gaan opleveren als het gaat
om het brengen en halen. Een uitdaging die wij samen met
u aangaan. Bij deze situatie zien we een klein voordeel als
het gaat om de coronamaatregelen. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 dienen zoveel mogelijk zelfstandig naar school
te komen. U mag als ouder/verzorger niet de school in en er is dus geen reden om lang bij
school te blijven “hangen”. Samen maken we ruimte voor elkaar. Ruimte om elkaar te beschermen, maar nu ook ruimte om elkaar plek te geven als het gaat om de beperkte mogelijkheid om te parkeren.
Hans van Kooten
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Alle kinderen vrij!
Graag rekening
houden met het
gegeven dat er dagen
kunnen zijn waarop uw
kind onderwijs op afstand krijgt!

Uitdagingen.
In de inleiding heeft u kunnen lezen dat de coronamaatregelen of de gevolgen van deze maatregelen ons voor een
aantal uitdagingen stelt. Hieronder nemen wij u mee bij een aantal uitdagingen die wij als school ervaren:
Contact: Toen wij vorig schooljaar in Lock-down gingen was dit ongeveer halverwege het schooljaar. In de eerste
helft van het schooljaar kon u gewoon de school in en bestond de mogelijkheid om even kort informeel contact te
hebben met de leerkracht(en). Bij het brengen/halen, inloop of bij “kom in de klas” zag u waar uw kind zat en hoe
het lokaal was ingericht. U heeft op een ongedwongen wijze een relatie met de leerkracht opgebouwd en de leerkracht met u. Dit is belangrijk, omdat dit de basis vormt voor vertrouwen en het beter begrijpen van elkaar. U geeft
immers uw meest kostbare bezit, uw kind, uit handen gedurende de uren dat uw kind naar school gaat. Veel kinderen zitten na de vakantie in een ander lokaal en/of gebouw, bij een andere leerkracht en u mag niet mee naar
binnen. Het is goed om te merken dat u als ouder/verzorger begrijpt dat u niet het gebouw in kunt. Wij moeten er
namelijk zorg voor dragen dat er voldoende afstand mogelijk is tussen volwassenen en dat de hygiëne maatregelen
worden nageleefd. Het gevolg hiervan is dat er weinig tot geen ruimte is voor spontane ontmoetingen met ouders/verzorgers en dat we deze dus moeten organiseren. Even iets vragen of doorgeven is te organiseren via mail,
telefoon of via de teamleden die bij het brengen en halen op het schoolplein staan. Dit is niet hetzelfde als even
contact hebben met de eigen leerkracht. De komende weken zoeken wij met elkaar manieren om contact te hebben. Niet omdat er “gedoe” is, maar om elkaar beter te leren kennen en daarmee te begrijpen. Dit zal niet bij alle
groepen en alle teamleden op dezelfde manier gaan, maar we moeten er samen voor zorgen dat we (kinderen,
ouders/verzorgers en teamleden) gezien, gehoord en begrepen worden.
Activiteiten: In de kalender treft u in de eerste weken van het jaar een aantal activiteiten aan zoals het verwachtingengesprek, informatiemiddag en kom in de klas. Wij kijken hoe wij u over de inhoud van het schooljaar zoveel mogelijk via de eigen leerkracht digitaal gaan informeren. De ouders, verzorgers krijgen in de eerste helft van september van de leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 een uitnodiging voor een digitaal gesprek. Centraal in dit gesprek
staat het kennismaken/ontmoeten. De leerkrachten van de groepen 8 doen dit in de tweede helft van september.
De reden is dat naast het ontmoeten er ook besproken gaat worden hoe de leerling er voor staat als het gaat om
het indicatie advies voor het voortgezet onderwijs. (zie ook pagina 4)

Toetsen: In juni, kort nadat we weer met alle kinderen op school mochten zijn, was de toetsperiode van het leerlingvolgsysteem. Een deel van de toetsen, dat normaal in juni wordt afgenomen, is over de zomervakantie heen getild.
Deze toetsen worden in september afgenomen. Toetsen helpen ons om te signaleren hoe het is gesteld met de ontwikkeling van uw kind. Het kan zijn dat een kind door de omstandigheden in juni een toets dusdanig heeft gemaakt
dat wij de uitslag niet kunnen gebruiken voor deze signalering. Het kan daarom voorkomen dat wij kinderen een
toets (met een aangepaste normering) opnieuw laten maken. Dit overwegen we bij een beperkt aantal kinderen.
Het gaat ons erom dat wij voldoende en juiste informatie hebben om het kind goed te kunnen volgen.
Gezondheidsklachten: De afgelopen dagen zien wij kinderen naar school komen met milde gezondheidsklachten
waarbij soms twijfel is of het kind wel of niet naar school mag komen. Wat wij willen voorkomen is dat u als ouder/verzorger een andere mening heeft dan de school op dit punt. Eerder deze week heeft u daarom de beslisboom voor kinderen in de kleutergroepen (beslisboom 0-6) en voor kinderen in de groepen 3 t/m 8 (beslisboom 712) ontvangen. U moet voor de beslisboom dus niet naar de leeftijd van uw kind kijken, maar naar de groep waarin
uw kind zit. Wij verzoeken u dringend om bij twijfel uw kind thuis te houden. Er is namelijk nog een reden waarom
wij dit vragen. Nu wij weer vaker met regen en kou te maken krijgen ligt een verkoudheid op de loer. We hebben
het dan nog niet eens over de “gewone” griep. Het RIVM geeft aan dat zolang niet is aangetoond dat het geen besmetting met het coronavirus is (door te testen), je in quarantaine moet. Nu is de kans dat kinderen in de basisschoolleeftijd het virus doorgeven klein. Een verkoudheid kunnen ze echter wel doorgeven. Als de leerkracht vervolgens verkouden wordt dan moet deze, tot is aangetoond dat het geen corona is, thuisblijven ook al zijn de klachten
mild en was dit voor corona geen reden om thuis te blijven. Wij maken ons dan ook ernstig zorgen of wij de bezetting van de groepen met leerkrachten de komende weken/maanden gerealiseerd krijgen in de huidige situatie.
Onderwijs op afstand: Ook met milde gezondheidsklachten moet een leerkracht thuisblijven zolang niet is uitgesloten dat het corona is. Met deze klachten kan de leerkracht wel “gewoon” werken, maar dan vanuit huis. We gaan
de komende weken de voorzieningen voor het geven van onderwijs op afstand weer optimaliseren. Het is in de
huidige situatie niet ondenkbaar dat we geen leerkracht voor uw kind op school hebben. De eigen leerkracht kan
echter wel vanuit huis digitaal onderwijs verzorgen. Of wij dit de dag ervoor of pas op de ochtend zelf aan u kunnen melden weten wij nu nog niet. In alle gevallen vraagt het de nodige flexibiliteit van ons allen en is het zaak dat
we ons op deze situatie voorbereiden.
Brengen en halen en op tijd: Samen met de Windwijzer bekijken wij hoe wij bij het brengen en halen van de kinderen er voor kunnen zorgen dat voldoende afstand tussen de volwassenen mogelijk is. Brengt u uw kind, doe dit
dan niet met beide ouders/verzorgers. Blijf niet hangen en verlaat zo snel mogelijk de ruimte rond de scholen. Ook
graag aandacht voor de begin– en eindtijd van uw kind. Met name bij het brengen zien we veel kinderen te laat de
klas in komen. In deze nieuwsbrief op pagina 4 nogmaals de indeling van de schooltijden.

Aanpassing verkeerssituatie Kraaiennest.
De gemeente Almere heeft in 2018 en 2019 samen met de bewoners gekeken naar
de knelpunten in de verkeerssituatie in de Noorderplassen. Belangrijkste knelpunt is
de verkeerssituatie nabij de scholen. Deze zomer is gestart met het definitief inrichten van de wegen, parkeerterreinen en openbare ruimte bij onze scholen en daarmee het wegwerken/verkleinen van dit knelpunt. De gemeente (projectmanager
Gebiedsontwikkeling J. van ‘t Hof, directievoerder Gebied Almere Stad E. de Bok en
projectleider A. Snelder) heeft hier regelmatig contact over met ons (directies Windwijzer en Ontdekking).
Samen kijken wij hoe wij de overlast kunnen beperken, de veiligheid voor de kinderen kunnen bewaken (bijvoorbeeld dat tijdens het brengen en halen van kinderen
er niet met groot materieel wordt gewerkt) en hoe wij iedereen (ouders/verzorgers,
kinderen, wijkgenoten en teamleden) kunnen meenemen in de ontwikkelingen rond
de werkzaamheden.
Dinsdag 25 augustus was er weer een overleg. Uit dit overleg is en
aantal zaken naar voren gekomen die ook voor onze ouders/
verzorgers handig zijn om te weten:
De werkzaamheden verlopen in drie fasen.
De eerste fase is tijdens de zomervakantie gerealiseerd. Zo is er o.a.
een afslagstrook aangelegd (om de doorstroming te bevorderen), is
het fietspad afgerond, zijn er verkeersplateaus aangelegd en is er
een zebrapad geplaatst. Fase 1 is nu klaar.
Vorige week is er een start gemaakt met fase 2: het uitbreiden en
aanpassen van de parkeerplaatsen bij de Boelijn. De verwachting is
dat dit voor de herfstvakantie klaar is. U moet er dus rekening mee
houden dat tot die tijd er niet geparkeerd kan worden op deze locatie. In de herfstvakantie zal de Boelijn een week afgesloten zijn. In
deze week gaan ze de oversteek van de busbaan en het fietspad verplaatsen en worden er drempels aangelegd. Voor er gestart gaat
worden met fase 3 zal ook de stoep langs de parkeerplaats bij de
scholen her-bestraat worden (door wortels van bomen is de stoep niet meer vlak).
Tijdens fase 3, de herinrichting van de parkeerplaats bij de scholen en de doorsteek tussen Grootzeil en Boelijn, zijn
de scholen via deze stoep en het fietspad steeds bereikbaar.
Fase 3 start na de herfstvakantie en de verwachting is dat de werkzaamheden aan de parkeerplaats rond de kerstvakantie klaar zijn. Met name de derde fase gaan van u en ons het nodige vragen als het gaat om het brengen en
halen van de kinderen. Naast dat er gedurende deze periode er bij de school geen doorsteek mogelijk is tussen
Grootzeil en Boelijn, gaan we vaker te maken krijgen met natte en koude weersomstandigheden.
Wilt u meer lezen over de werkzaamheden, dan kunt u hiervoor gebruik maken van de volgende link:
https://stadwest.almere.nl/noorderplassen-west/verkeerssituatie-noorderplassenwest/aanpassing-verkeerssituatie-kraaiennest/

Tot slot nog even aandacht voor het volgende: Vanaf 1 september is het niet meer mogelijk om gebruik te maken
van de bouwweg aan de boskant van de wijk. Deze weg is dan alleen nog toegankelijk voor fietsers en wandelaars.
Al het verkeer dient vanaf 1 september via Kombuis de wijk in en uit te gaan.
Wij (gemeente Almere, directie Windwijzer, directie Ontdekking) hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Nog even op een rij:


De helft van de groepen start om 8.15 en de andere helft om 8.30 uur . De kinderen die starten
om 8.15 uur hebben tot 14.45 uur les en de kinderen die starten om 8.30 uur tot 15.00 uur. Op
woensdag is de eindtijd voor de eerste helft 11.45
uur en voor de tweede helft 12 uur.



Kinderen die naar de opvang gaan blijven tot
15.00 uur in de eigen klas, ook degenen die tot
14.45 uur les hebben. We willen hiermee voorkomen dat bij het ophalen een grote groep kinderen
op het plein blijft hangen. Dit maakt het onoverzichtelijk voor de ouders die kinderen komen ophalen en voor de medewerkers van de opvang.
Van de opvang horen wij dat het niet altijd duidelijk is of een kind naar de opvang moet. Wij verzoeken u hierover goede en heldere afspraken te
maken met de opvang.



De regels voor het brengen en halen blijven gehandhaafd. Ouders/verzorgers met een kind in de
groepen 5 t/m 8 mogen nog steeds niet het plein op (K&R). Ouders/verzorgers met een kind in de
groepen 1 t/m 4 mogen op het plein tot de lijn (K&W). Het is van belang dat u zo kort mogelijk in de
buurt bent van de school bij het brengen en halen. Maak met uw kind(eren) goede afspraken over
het brengen en halen. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat we 1,5 meter afstand houden tussen de volwassenen.



We kijken doorlopend hoe wij kunnen zorgdragen voor een optimale ventilatie van de ruimtes in onze drie gebouwen. Daarnaast blijven alle bekende hygiëne-maatregelen van kracht. Is er twijfel over
de gezondheid van uzelf of uw kind, dan niet naar school (gebruik de beslisboom om hier een besluit over te nemen). Voor onze teamleden geldt hetzelfde.



Het geblokte pad (plein hoofdgebouw) mag u bij het brengen gebruiken om over te steken. Blijf hier
niet staan. Geef elkaar goed de ruimte op dit pad en ga hier niet gezellig in gesprek met andere ouders. Is hier behoefte aan, kies dan een plek op afstand van de beide scholen.



In de eerste helft van september nodigen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 u uit voor een digitaal gesprek met als belangrijkste reden kennismaken en bijpraten (als de leerkracht met de groep
is meegegaan). De leerkrachten van de groepen 8 doen dit na de inhaalperiode van de toetsen in
de tweede helft van september. Centraal in dit gesprek staat naast ontmoeten of de leerling nog op
de lijn van het indicatie-advies zit. De kans bestaat dat ouders/verzorgers van kwetsbare leerlingen
of leerlingen die op een eigen leerweg zitten al eerder uitgenodigd worden voor een gesprek.

INSCHRIJVEN BROERTJE/ZUSJE
Ook kinderen die reeds op onze school een broer of zus hebben, dienen vroegtijdig aangemeld te worden middels een voorinschrijving. Op dit moment kunnen
wij alleen een gereserveerde plek garanderen als het broertje/zusje niet ouder is
dan 2 jaar. Daarom hierbij de dringende oproep om tijdig een broertje/zusje aan
te melden.
U kunt bij Marijke (administratie) een vooraanmeldingsformulier verkrijgen.

Gezamenlijke brief beide scholen:

Aan: ouders/verzorgers van basisschool de Ontdekking en de Windwijzer
Betreft: corona maatregelen rond het Kraaiennest
Almere, 27 augustus 2020
Beste ouders/verzorgers,
Graag vragen wij uw aandacht voor de corona maatregelen rond de schoolpleinen van het
Kraaiennest.
Corona maatregelen
Vorige week maandag openden wij weer onze deuren na een hopelijk fijne vakantie voor iedereen. We waren blij dat we al onze leerlingen weer konden ontvangen. Wel merkten we meteen
wat de corona maatregelen van u en de kinderen vragen. Waar u vorig schooljaar de leerkracht
van uw kind kende en een goede relatie had opgebouwd, moest u nu uw kind naar binnen laten gaan zonder dat er gelegenheid was om elkaar even goed te leren kennen. Wij realiseren
ons wat dit van u vraagt.
Nu we bijna twee weken verder zijn merken we dat iedereen weer langzaam begint te wennen.
Wij zijn ons ervan bewust dat geen enkele afspraak uit onze protocollen waterdicht is, aangezien
het schoolplein en de routes om het schoolplein niet zijn ingericht op 1,5 meter afstand. Wel
blijft het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om alle looppaden rondom de scholen enkel
voor haal en breng verkeer te gebruiken en zoveel mogelijk afstand tot elkaar te houden. Wij
kunnen alleen met uw hulp ervoor zorgen dat het virus zich niet binnen onze school verspreidt,
waardoor wij mogelijke sluiting tegengaan. Er zijn door de GGD al enkele basisscholen uit voorzorg gesloten. Wij vertrouwen erop dat wij met uw hulp dit kunnen voorkomen en vragen u
dan ook echt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en het afscheid op de looppaden
kort te houden.
Voor verdere informatie over de Corona maatregelen per school, verwijzen wij u naar de websites van de beide scholen.

Directie De Ontdekking
Directie De Windwijzer

