
De kinderen gaan inmiddels alweer 2 weken naar school en we kunnen de conclu-

sie trekken dat we het nieuwe schooljaar goed zijn gestart. In tegenstelling tot veel 

andere scholen hebben we er voor gekozen gedurende de eerste dagen ou-

ders/verzorgers mee de klas in te laten gaan. Na anderhalf jaar iets waar wij alle-

maal naar uit hebben gekeken. Helaas kon en kan het nog niet op de wijze zoals 

voor de coronacrisis. We hebben namelijk nog steeds te maken met de anderhalve 

meter regel tussen volwassenen en die loopt voorlopig nog tot 20 september.  

Dit heeft tot gevolg dat we zowel rond het brengen en halen en bij activiteiten 

moeten waarborgen dat er niet teveel ouders/verzorgers tegelijk het schoolge-

bouw in komen. Ouders/verzorgers konden weer mee met hun kind de klas in bij 

de start van het schooljaar doordat we dit organiseerden via intekening. Dat dit op deze 

wijze was geregeld heeft veel mooie en positieve reacties opgeleverd van ou-

ders/verzorgers. Onze dank hiervoor. We hanteren nog steeds twee start– en eindtijden.  

Dat wij nog rekening moeten houden met de anderhalve meter regel heeft ook tot ge-

volg dat wij aanpassingen hebben gedaan in de kalender. Zo komen de fysieke activitei-

ten (informatiebijeenkomsten en Kom in de klas+) op 8, 9 en 10 september te vervallen. 

Gedurende deze dagen ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind(eren) digitaal in-

formatie over het schooljaar.  

We zijn nog niet af van corona en steeds vaker lees je berichten dat we er rekening mee 

moeten houden dat het nooit helemaal weg zal gaan. Dat we rekening moeten blijven 

houden met nieuwe varianten van het virus. Het is dus zaak dat we niet verrast worden 

als er een nieuwe golf van besmettingen komt. Het afgelopen jaar hebben we veel ge-

leerd over afstandsonderwijs en de digitale mogelijkheden om elkaar ontmoeten.  

Er zal nu veel meer een mix komen van digitaal en fysiek. Het is dus zaak dat we, als het 

gaat om de digitale bijeenkomsten, vaardig blijven. Maar ook dat we snel weer kunnen 

schakelen naar volledig digitaal als dit moet. De verwachtingsgesprekken zijn mede daar-

om digitaal. Hiermee houden wij onszelf en elkaar vaardig, hebben we de check dat alles 

nog werkt (en dat inloggegevens kloppen) en kunnen we, zolang het nodig is, voorko-

men dat er teveel ouders/verzorgers tegelijk in het gebouw zijn. In de week van 4 oktober 

kunt u weer intekenen voor een kijkje in de klas. Een gespreide vorm van “Kom in de klas”. 

Onder bepaalde voorwaarden komt er meer ruimte om elkaar informeel te ontmoeten. 

Niet alles hoeft meer op afspraak. Elkaar ontmoeten is goed voor onze kinderen, maar 

ook voor teamleden, ouders en verzorgers. Het gezicht kennen bij de namen van colle-

ga’s die kinderen thuis noemen is van groot belang. 

Over nieuwe gezichten gesproken. Ik wil er even twee uitlichten. De eerste is aanspreek-

punt voor de hele school, de ander betrokken bij meerdere groepen. Op pagina 2 van 

deze nieuwsbrief stellen Marja (administratie) en Megan (vakleerkracht gymnastiek) zich 

voor. Marja komt de administratie versterken en Megan komt in de plaats van meester 

Frans gym geven. Hij gaat wonen in Vlijmen en gaat werken in Waalwijk. We bedanken 

Frans voor zijn inzet in het afgelopen jaar en wensen hem veel succes en woongenot in 

Vlijmen.          

Tot slot graag ook aandacht voor het stukje over de lijnen op het schoolplein op pagina 2. 

Samen gaan we er voor zorgen dat schooljaar 2021-2022 een prachtig jaar gaat worden. 

Hans van Kooten. 
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De lijnen op het plein bij het brengen en halen. 

Er kan gelukkig steeds meer, maar dat wil niet zeggen dat alles kan. We hebben nog steeds te maken met 

de anderhalve meter regel en op een school van ons formaat moeten we zorgen voor overzicht. Samen 

moeten we er voor zorgen dat we dit realiseren. Graag daarom aandacht voor het onderstaande: 

5-8: Kinderen van de groepen 5 t/m 8 dienen nog steeds gebracht en gehaald  te worden tot/bij de rand 

van het schoolplein. Alleen als u echt een reden heeft om mee het plein op te lopen en/of de school in te 

gaan is dit uiteraard toegestaan. De regel is: 5 t/m 8 brengen en halen bij de rand van het schoolplein. 

1-2: Kinderen van de groepen 1-2 (gebouw Razeil 1) dienen nog steeds gebracht te worden (door één 

ouder/verzorger) tot de lijn op het schoolplein. Bij het halen (door één ouder/verzorger) lopen tot het  

opstelvak van de groep van uw kind. Voor het overzicht vragen wij u om dit vooral te doen als u ook even 

contact wenst met de leerkracht bij het halen. Is contact niet nodig, dan kunt u uw kind ophalen vanaf de 

witte lijn. Als de leerkracht en uw kind u zien dan loopt uw kind naar u toe. Tot slot het dringende verzoek 

om dan direct het plein te verlaten.  

3-4: Kinderen van de groepen 3-4 (gebouwen Kraaiennest 6 en 8) worden gebracht tot de lijn. Voor de 

groepen 3 en 4 is een nieuwe lijn getrokken (rand geblokte pad en tussen voetbalkooi en hek zijkant 

plein). Bij het brengen verzoeken wij u om zoveel mogelijk te brengen tot de lijn. Bij het halen is het de 

bedoeling dat u achter de witte lijn wacht. Heeft u een vraag voor de leerkracht of wilt u iets met de leer-

kracht delen, dan kunt u zodra de ergste drukte voorbij is, naar de leerkracht lopen.  

De ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 4 mogen dus bij het brengen en halen op het schoolplein 

komen, maar dienen achter de getrokken lijn te blijven.           

Het blijft maatwerk en er zijn dus uitzonderingen op de regel. Bijvoorbeeld ouders/verzorgers van kin-

deren die nieuw starten mogen mee naar binnen op hun eerste schooldag. Als een kind jarig is van de 

groepen 1-4 dan mag dit ook. 

Laten we er naar streven dat er uitzonderingen zijn op de regel, maar dat we niet van alle uitzonderingen 

de regel maken. Samen zorgen we voor veiligheid en overzicht.  

Even voorstellen. 

Op onze school zijn met ingang van dit schooljaar een aantal nieuwe collega’s werkzaam. Zo zijn 

juf Sibrich en juf Larissa  (beide als onderwijs assistent/ leerkracht ondersteuner) kort na de start 

van het schooljaar bij ons begonnen.  

Ook een nieuwe collega van ons is Megan. Zij is vakleerkracht gymnastiek en komt in plaats van 

meester Frans.                                                                                                                                           

Veel leerlingen en veel ouders krijgen te maken met Marja (was al voor de zomervakantie aange-

kondigd). Zij stellen zich hieronder even voor: 

Marja Lonnee-Loos 

Mijn naam is Marja Lonnee-Loos. De naam zal jullie bekend voorkomen, ik ben namelijk de part-
ner van Hans (conciërge) en moeder van Tom, nu 26 jaar, die ook op de Ontdekking heeft geze-
ten.  Ik werk sinds kort op school en ondersteun met name Marijke op de administratie. De kans is 
dus groot dat jullie mij aan de telefoon krijgen waarna ik zal proberen alle vragen te beantwoor-
den.  Naast mijn werk vind ik sporten in de sportschool, met name spinning, en fietsen op mijn 
mountainbike erg leuk. Een andere hobby is lezen.  

Megan Dost 

Mijn naam is Megan Dost en ik ben 23 jaar. Ik ben opgegroeid in Lelystad, 
maar sinds 2,5 jaar ben ik woonachtig in Dronten. Vanaf maandag 6 sep-
tember zal ik werkzaam zijn als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de 
Ontdekking. Ik heb er super veel zin in en ik hoop jullie allemaal snel een 
keer tegen te komen op school! 



Snottenbellenbeleid (per 23-8-2021) 

 

Is uw kind verkouden, dan moet het thuisblijven 

Ook al zijn er versoepelingen, verspreiding van corona moeten we blijven tegengaan. Nog steeds geldt 
dat iedereen die klachten heeft die bij corona passen, thuisblijft. De belangrijkste klachten zijn verkoud-
heidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid 
en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. 

 

Voor kinderen van 0-4 jaar geldt een uitzondering: zij mogen met verkoudheidsklachten naar de op-
vang. 

 

Voor kinderen van 4 – 12 jaar  

Voor kinderen van 4 - 12 jaar is het thuisblijf- en testbeleid van de overheid gelijk aan dat van volwasse-
nen. Dit geldt ook als uw kind naar de BSO gaat. Zij moeten met alle klachten passend bij corona thuis-
blijven en -  indien u als ouders dit wilt - getest worden. Dus ook bij verkoudheidsklachten zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische lucht-
wegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. U kunt hiervoor ook de beslis-
boom van ASG raadplegen. 

 

Wanneer naar school en wanneer thuis blijven 

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kin-
deren met klachten thuisblijven? 
Kinderen van 0 t/m 12 jaar die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Als de testuitslag 
negatief is, mogen kinderen naar school of kinderopvang tenzij er een quarantaine-advies geldt. Dat is het 
geval in bijvoorbeeld de volgende situaties: 

 Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.  

 Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij corona, ook koorts 
heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve 
testuitslag heeft. 

 Kinderen met een huisgenoot met corona. 

 Kinderen die een nauw contact zijn van iemand met corona. 

 Kinderen die terugkomen uit een hoog risicogebied.  

 

Meer informatie vindt u op de site van de RIVM: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

Bericht van de MR. 

 

Vanaf dit schooljaar gaat de MR een eigen nieuwsbrief maken.  

Er komen dus geen berichten van de MR meer in deze nieuwsbrief. 

 

 

https://www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders
https://www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen



