
 

Beste ouders / verzorgers van OBS De Ontdekking, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor januari. We wensen u veel leesplezier. 
 
Start van het nieuwe jaar 
Wat is het fijn dat we alle kinderen weer op school mochten ontmoeten! Dit 
maakte de start extra goed. We hopen dat we u als ouder ook snel weer in de 
school kunnen ontvangen. 
 
Helaas zitten de leerkrachten en kinderen van hoogland sinds deze week in 
quarantaine. We hopen dat we as. maandag de kinderen weer op school kunnen 
ontvangen. De informatie hierover is naar de ouders van hoogland gestuurd.  
 
We heten twee leerlingen van harte welkom bij ons op school. Joy de Louw is bij juf 
Monique in Laagland begonnen. Binnenkort begint ook Noé Teunis in Laagland. We 
wensen Joy, Noé en haar ouders een fijne tijd bij ons op school! 
 
Update Juf Lusan – rooster voor groep 4, 5 en 6 
Eerder hebben we u laten weten dat juf Lusan een hele leuke nieuwe uitdaging 
(veel dichterbij huis) heeft gevonden op een nieuwe school. Ze gaat daar vanaf 1 
februari 2022 lesgeven bij openbaar onderwijs Emmen. Voor juf Lusan zijn we heel 
blij dat ze deze nieuwe plek heeft gevonden en we wensen haar daar heel veel 
plezier en succes! 
 
Wij zijn ondertussen in een ver gevorderd stadium met het regelen/benoemen van 
een nieuwe leerkracht voor de kinderen van groep 4, 5 en 6. De nieuwe leerkracht 
kan alleen helaas nog niet direct starten wegens een opzegtermijn van 1 of 2 
maanden. We horen binnenkort of dit is per 1 maart of 1 april. Dan kunnen we u 
ook vertellen of de nieuwe leerkracht per 1 maart of per 1 april kan beginnen op De 
Ontdekking.  
 
Voor de komende weken (tot aan de voorjaarsvakantie) hebben we de bezetting  
als volgt geregeld, in onderstaand schema laten we dit zien. Voor de continuïteit zal 
juf Inge er op alle woens-, donder- en vrijdagen zijn. Daarnaast komt juf Pauline (de 
kinderen kennen haar al). Zij is al eerder bij ons op school geweest. 
 
 
 

Nr. 5 | januari 2022 jarigen in 
januari/februari: 
Veronika, Lotus, Noé, 
Emira, Nazir, Joy, Kevin 
 
kalender: 
- 7 feb. Studiedag (alle kn. 
vrij) 
- week 14 feb: ouder 
gesprekken 
- 17 feb. portfolio mee 
 - 21 t/m 25 feb. 
voorjaarsvakantie 
- 28 feb. studiedag (alle 
kn. vrij) 
 
 
  
 
 
 
 
Op de website kunt u de  
actuele kalender vinden 
voor het hele schooljaar. 
Deze zal in de loop van het 
jaar nog verder aangevuld  
worden. 
 
Volg ons ook op  
Instagram of op Facebook 
@obsdeontdekking 
                  

     



 

 

  ma  di  wo  do  Vrij  

week 31 jan  juf Lusan  juf Pauline  juf Inge  juf Inge  juf Inge  

week 7 
februari  

studiedag   
(kn zijn vrij)  

juf Pauline  
  

juf Inge  juf Inge  juf Inge  

week  14 feb  juf Pauline  juf Pauline  juf Inge  juf Inge   juf Inge  

week 21 feb    vakantie 

 
Doordat juf Inge op de donderdagen in groep 4,5 en 6 is, zal juf Ilona extra komen 
op de donderdagen in groep 7 en 8. 
 
Goede voornemens 
Bij iedere jaarwisseling hoor je mensen praten over de zogenaamde “goede 
voornemens”; het plan om iets in het nieuwe jaar anders te doen. Het stellen van 
doelen voor de gezondheid, het werk, het gezin. Voor de één is 1 januari het 
startpunt om deze doelen weer fris op te pakken. Voor een ander zijn de goede 
voornemens niet afhankelijk van het nieuwe jaar.  
 
Doelen stellen is een goede manier om te weten welke weg te bewandelen,  te 
weten welke schoenen aan te trekken en te bepalen wanneer je tevreden bent met 
je eindpunt. Voor kinderen is het stellen van doelen ook heel belangrijk. Zo weten 
ze zelf waar ze mee bezig zijn, kunnen ze nadenken over de benodigdheden om het 
doel te halen én kunnen ze evalueren op het behaalde of niet behaalde doel. Een 
proces wat essentieel is en wat kinderen meer eigenaar maakt van het leren. 
 
Zoals u weet werken we op De Ontdekking in de middagen rondom het 
ervaringsgericht onderwijs met doelen die behaald kunnen worden middels het 
werken op de verschillende eilanden. In de komende periode gaan we ook met de 
kinderen aan de gang met het in beeld brengen van doelen op de vakken rekenen, 
taal en spelling. In Laagland ziet dit er natuurlijk anders uit dan in de andere 
landen, maar we zijn wel heel bewust aan de gang met het aanleren van 
vaardigheden aan de kinderen om te kijken naar het leerproces en na te denken 
over wat ze dan willen bereiken. Nu starten we met het in beeld brengen van de 
doelen en het bekijken op hoe dat doel behaald is. Later willen we dit uitbreiden 
naar nog meer zelf laten bedenken door de kinderen hoe, met wie en met welke 
materialen zij deze doelen willen bereiken. 
 
Thema ‘Op ontdekking’ 
Ons thema voor de komende periode heet ‘Op ontdekking’. Met de hele school 
hebben we het thema geopend door middel van een drijven en zinken activiteit. 



 

Ieder kind nam een voorwerp en bedacht of deze zou blijven drijven of zou zinken. 
Vervolgens hebben we dit getest in bakken water die al klaar stonden. Verbazing 
alom bij sommige voorwerpen. Hoe kan een blok uit de bouwhoek drijven?  
De komende weken gaan we in de groepen nog veel meer proefjes doen en kunnen 
de kinderen zelf op ontdekking.  In Laagland bijvoorbeeld in de ontdekhoek. 
Hoogland gaat het drijven en zinken nog verder onderzoeken en maken in het 
atelier d.m.v. een drijvende stad. We houden u op de hoogte via SU! 
 
Oudergesprekken 
In de week van 14 februari gaan we graag met u in gesprek over de ontwikkelingen 
van uw kind. De leerkrachten plannen via de SchoolApp net als de vorige keer met 
u de gesprekken. De gesprekken zullen online plaatsvinden vanwege de huidige 
corona maatregelen. U krijgt een uitnodiging om een gesprek in te plannen met de 
leerkrachten. De leerkrachten sturen u daarna een link toe waarmee u online 
(vanuit huis) kunt inloggen. De gesprekken duren een kwartier.  
De oudergesprekken van groep 4, 5 en 6 worden door meester Martin en juf Alice 
gedaan.  
 
Bezoek groep 8 – op de Nieuwe Veste 
Vanwege de quarantaine van hoogland hebben de kinderen van groep 8 De Nieuwe 
Veste niet kunnen bezoeken. De Nieuwe Veste bekijkt of er een ander moment kan 
worden ingepland waarop ze alsnog de school kunnen bezoeken. U krijgt dit dan te 
horen via de leerkracht. 
 
Streetwise- buitenschoolse activiteiten 
In de maand december zouden we met de kinderen deelnemen aan Streetwise. 
Helaas is het vanwege corona opnieuw uitgesteld en is er geen ruimte meer om het 
dit schooljaar te organiseren. Het project gaat dus dit jaar definitief niet door.  
 
Externen in de school 
Eerder hebben we vermeld dat ouders en externen op dit moment vanwege de 
corona maatregelen helaas niet in school mogen komen. Hier is nog geen 
verandering in gekomen. We houden u op de hoogte zodra we de lessen door 
externen weer kunnen oppakken. De lessen van onze eigen gymmeester en de 
logopedie en (die een enkel individueel kind ziet) gaan wel door. Externen die 
komen voor het primaire leerproces (zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog of 
ambulant begeleider) mogen wel binnen de school komen. 
 
Quarantaine 
Als uw kind in quarantaine moet, is dat ten eerste heel vervelend. Daarnaast is het 
goed even helder te hebben wanneer er wel of géén online onderwijs is. 



 

 

− Er is wél online onderwijs:  als de gehele klas in quarantaine gaat en de 
juf/meester zelf niet ziek is en zodoende het onderwijs online kan 
vormgeven 

− Er is géén online onderwijs: als uw kind in quarantaine moet na aanraking 
met corona of iemand die corona heeft. Het is helaas niet mogelijk voor 
ons om online én fysiek onderwijs te geven. 

 
We wensen u een fijne maand!  
het team van De Ontdekking 
 
_______________________________________________________ 
 
informatie van externen: 
 

Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD 
IJsselland 
 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders 
waar nodig graag bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook 
altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen over de gezondheid, 
ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school die je met ons 
wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 
02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  
 

Gezondheidsonderzoeken 
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 
jaar de ogen- en orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. 
Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en het gewicht. Door de 
coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is 
dit ook de komende periode niet mogelijk.  
 
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier 
werken:  
 

Gezondheidsonderzoek 5 jaar 
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan 
zelf via Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de 



 

ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan 
door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je ontvangt ook een 
vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt 
dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.  
 

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst 
via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en 
informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte 
en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de ingevulde 
vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.  
 
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze 
website voor informatie over opgroeien en opvoeden. 
 
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
 


