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Nieuwsbrief 12 februari 2021

Inleiding 

De eerste week van het schooljaar, waarin de 

kinderen een schoolweek hadden zoals het hoort. Op 

school, met hun klasgenootjes… én niet te vergeten, 

met hun leerkrachten. 

Het was een beetje een vreemde week waarin 

iedereen weer moest wennen aan hoe het er ook 

alweer aan toe gaat op school, en waarbij de eerste 

dag weer afviel door de sneeuwstorm die over 

Nederland raasde. Gelukkig is iedereen inmiddels weer 

lekker gestart en kan het onderwijs, ondanks dat we 

beperkt zijn tot contact met enkel de eigen groep, op 

een zo normaal mogelijke wijze doorgang vinden. 

 

Met vriendelijke groet,  

Manja Dobbe en 

Mischa Roberts 

 

Wijziging directie 

Hieronder vindt u een bericht namens Manja Dobbe, 

schoolleider/directielid van De Origon. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Inmiddels bijna twee jaar geleden werd mij door het 

bestuur van Atlant Basisonderwijs gevraagd om voor 

een periode van twee jaar schoolleider op De Origon 

te worden. Ik heb deze kans destijds met beide 

handen aangepakt en hier geen seconde spijt van 

gehad. 

 

In de afgelopen periode hebben we, samen als team, 

hard gewerkt aan het onderwijs op school. Zo hebben 

we afspraken gemaakt over de manier waarop we 

onze thema’s aanpakken, voorbereiden en uitvoeren. 

We hebben ons gebogen over de manier waarop we 

de ontwikkeling van de kinderen volgen en hier 

nieuwe instrumenten voor ingevoerd. Begin dit jaar is er 

een nieuwe methode voor spelling ingevoerd en op dit 

moment wordt er een nieuwe rekenmethode 

uitgezocht. 

 

Het afgelopen jaar is er heel wat anders verlopen dan 

we van tevoren hadden bedacht. Het corona-virus 

heeft ook onze schoolplannen qua ontwikkeling danig 

in de war geschopt. Steeds moesten we weer wat 

bijstellen en veranderen. 

Wat is het dan toch fijn om te werken met een team 

dat in staat is steeds mee te bewegen en de 

schouders er weer onder te zetten. En ondanks de roet 

die het corona-virus in het eten gooide hebben we 

uiteindelijke alle doelen qua schoolontwikkeling 

gehaald. 

 

Tot de zomervakantie zal ik verbonden blijven aan De 

Origon en samen met het team nog een aantal zaken 

afronden waar we nog mee bezig zijn betreffende de 

schoolontwikkeling. 

 

Recent heb ik het team en de MR van De Origon laten 

weten dat ik mijn taak daarna in vertrouwen 

overdraag aan een opvolger.  

Inmiddels is de procedure rondom de werving van een 

nieuwe schoolleider voor De Origon opgestart, die 

ongetwijfeld succesvol zal verlopen. De Origon is een 

fijne en aantrekkelijke school om te werken. De 

kinderen zijn fantastisch, de ouders zijn betrokken en 

begaan, de ligging in het duin waarbij er soms herten 

de klaslokalen inkijken is zeer bijzonder en niet de 

minste reden is dat de leerkrachten kwalitatief 

hoogwaardige thema’s met de kinderen doorlopen 

waarbij een rijk en aantrekkelijk onderwijsaanbod 

centraal staat. 

De komende maanden gaan we elkaar nog 

veelvuldig zien, maar voor dit moment wilde ik u 

hiervan alvast op de hoogte brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Manja Dobbe 

 

Halen en brengen 

Afgelopen week zijn we volgens een iets gewijzigde 

vorm met het brengen en halen omgegaan. Waar we 

de vorige lockdown ook al de begintijden iets meer 

hebben gespreid door de deuren eerder te openen, 

was dat nu, voor de middag, ook onze oplossing. 

Daarbij wilden we de ruimte op het plein vooral 

benutten voor de groepen die met hun leerkracht het 

plein op komen, en uitwaaieren zodra ze hun ouders 

zien op de stoep voor het schoolplein. 

We merken dat dit de meeste dagen goed is verlopen, 

maar dat het met name donderdag op bepaalde 

momenten/plekken, toch erg druk was. 

We hebben niet gekozen voor gespreide begin- en 

eindtijden, omdat dat voor sommige gezinnen 

problemen geeft (lang moeten wachten tot het hele 

gezin compleet is) of dat alsnog dezelfde ouders op 

dezelfde piekmomenten op het plein staan te 

wachten (bijvoorbeeld bij een spreiding tussen groep 1 

t/m 4 en groep 5 t/m 8). 

We houden ook volgende week de situatie rond het 

brengen en halen in de gaten. Mocht het situaties op 

blijven leveren waarbij het te druk wordt, dan zullen we 

het ‘halen’ aanpassen. 

Een mogelijke oplossing is teruggaan naar de situatie 

van voor de tweede sluiting in december, waarbij de 

ouders van de groepen 1/2 verspreid van elkaar op 

het plein wachten. Over een mogelijke wijziging zullen 

we u tijdig op de hoogte stellen. 

We danken u voor uw flexibiliteit en voor het opvolgen 

van de maatregelen. Zo passen we op elkaars 

veiligheid. 

 

Sporttoernooien 

Veel sporttoernooien zijn in de afgelopen periode 

afgelast, maar er is inmiddels voor de nabije toekomst 

wel weer het e.e.a. mogelijk. 

In de bijlage vindt u een folder voor Bewegen en 

Voeding, aangeboden via SportSupport. Er wordt 

buiten gesport en de kinderen krijgen een tasje met 

ingrediënten mee om thuis, aan de hand van een 

instructiefilmpje, te koken. 

 


