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Bedankt voor dit bijzondere jaar! 

Vandaag begint voor uw kind(eren) de 

zomervakantie. Maar liefst zes weken vrij om 

te doen en te laten waar je zin in hebt. Thuis, 

op reis, logeren, de zomerschool, dagjes uit, 

er kan van alles op het programma staan. Wij 

als team hebben er ontzettend veel zin in om 

op te laden en uit te rusten. Jullie ook? 

De zomervakantie betekent het afsluiten van 

een bewogen, bijzonder en behoorlijk 

intensief schooljaar. De laatste weken 

stonden gelukkig in het teken van feest. 

Juffen- en meestersfeest, eindfeest voor de 

hele school, een musical en afscheid van 

groep 8, samen de klas opruimen en elkaar 

bedanken voor alles: dat hebben we gelukkig 

kunnen doen op een (bijna) normale manier.  

 

Een eindfeest in de wijk met een ijskoude 

verrassing voor iedereen die meedeed! 

Voor de rest overheerste in de vele 

nieuwsbrieven van dit schooljaar het ‘Corona-

nieuws’; onze protocollen, afspraken, 

testbeleid, quarantaines, schoolsluiting, 

klassen die thuis lessen krijgen, enzovoort. 

Wat was het fijn om na de tweede lockdown 

alle kinderen weer op school te kunnen zien! 

We hebben met elkaar bijzonder veel bereikt 

op een bijzondere manier. Daar mogen we 

met elkaar trots op zijn. Alle ouders enorm 

bedankt voor de flexibiliteit, het meedenken 

en aanpassen aan wat ons overkwam.  

Wat we erg gemist hebben is het makkelijke, 

spontane contact dat er is als je als ouders in 

de school mag komen. We hopen dat er een 

manier komt na de vakantie om meer en 

‘gewoner’ contact te hebben. Natuurlijk 

hebben we Parro en natuurlijk kan er gebeld 

worden. We zien er naar uit om u weer echt 

te ontmoeten. Hoe dat gaat, is nog even 

afwachten. Daarom sturen we vlak voor de 

vakantie eindigt een VLOTte Babbel met 

nieuws over hoe we opstarten. 

 

Het bedankje voor alle ouders: we hopen 

elkaar meer te zien volgend schooljaar! 
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We nemen afscheid van… 

…juf Rebecca Behr. Vanaf april is zij twee 

dagen per week de juf geweest voor de 

jongste kinderen. Juf Rebecca blijft werken 

binnen onze stichting als leerkracht in 

opleiding op de Parelburcht. We wensen haar 

veel succes en wie weet tot ziens! 

Natuurlijk nemen we afscheid van alle 

kinderen in groep 8. Na een fantastische 

musical zijn alle kinderen woensdag voor het 

laatst op onze school geweest. Volgend jaar 

starten zij op een nieuwe school in de 

brugklas. Wat zullen we deze kanjers missen! 

We wensen hen en ook de ouders van wie wij 

na zoveel jaren afscheid nemen alle goeds 

toe. En graag tot ziens!  

Er zijn ook kinderen die verhuizen en daarom 

of om een andere reden naar een andere 

school gegaan. Deze kinderen hebben in de 

eigen klas afscheid genomen. We wensen hen 

ook veel geluk!  

Na de zomervakantie.. 

….starten we met twee kleutergroepen die 

veel samenwerken. Juf Lida en juf Sandra zijn 

allebei de juf daar, net als nu. Voor de jongste 

kinderen is juf Jeanet er, die al eerder op onze 

school werkte. Juf Lida en juf Sandra geven 

aan u door hoe de groepen zijn ingedeeld. 

 

Foutje..  graag uw aandacht! 

In de Vlotte Babbel heb ik per ongeluk de data 

gezet van teamdagen op de Ichtusschool. Dat 

heb je soms als directeur van twee scholen. 

Daarom een extra aandachtspuntje. Zet u de 

volgende data in uw agenda? Ze staan straks 

ook op de kalender die in september aan de 

kinderen wordt meegegeven. Op deze data 

hebben de kinderen GEEN les! 

12 oktober 2021 

18 november 2021 

24 januari 2022 

23 maart 2022 

25 mei 2022 

21 juni 2022 

22 juli 2022 

 

We sluiten de deur, maar zien jullie graag 

weer terug op 6 september! 

 

Bedankt voor het mooie jaar, 

Jullie hulp, 

Jullie feedback, 

Jullie vertrouwen! 

Het team van het Vlot, 

Namens hen, 

Jeanette van Loo, directeur. 

 

 


