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Goed van Start, ook met de VLOTte babbel. 

Een goed begin is het halve werk. Wij willen 
graag goed contact met alle ouders. Daarom 
schrijven wij elke twee weken in de VLOTte 
Babbel hoe het gaat op school. Ontvangt u deze  
vandaag niet via de mail? Dan vragen we u om 
een mail te sturen aan j.vanloo@onzewijs.nl en 
controleren we de gegevens in ons systeem. Om 
die reden geven we vandaag de VLOTte babbel 
ook mee op papier. 

Kalender en schoolgids 

Ook de kalender gaat vandaag met ieder oudste 
kind uit het gezin mee. We vinden het belangrijk 
dat u alle data van activiteiten van tevoren weet. 
En we hopen dat u de kalender een mooi plekje 
geeft aan de muur! 

Parro, schoolgids, website 

Voor informatie over de groep en contact met de 
leerkracht gebruiken we Parro. Is er een probleem 
in de koppeling? Laat het aan ons weten. Parro 
heeft zelf ook een helpdesk die u binnen 
kantoortijden kunt bereiken. 

De nieuwe schoolgids komt volgende week uit. 
Deze geven wij mee aan ouders die op 
kennismakingsbezoek komen. Voor u is deze 
binnenkort te vinden op de website: 

https://hetvlot.onzewijs.nl/ 

Zo zijn er veel manieren om betrokken te zijn bij 
uw kind en de school, ook al mag u nog niet naar 
binnen bij het wegbrengen. We hopen dat dit 
laatste ook op een of andere manier weer 
mogelijk wordt dit schooljaar! 

Startgesprekken 

Heeft u zich ingeschreven voor een startgesprek? 
13 september is het de laatste dag dat dit kan. Wij 
noemen dit een verplicht gesprek: iedereen 
‘moet’ zich dus inschrijven. Dat klinkt een beetje 
streng, maar wij vinden het zo belangrijk om op 
deze manier vanaf het begin goed contact te 

hebben met alle ouders. We hopen op goede 
gesprekken dus! Ook uw kind is daarbij welkom. 

Heeft u vrijdag eind van de middag geen link 
gekregen via Parro? Dan kunt u mij mailen: 
j.vanloo@onzewijs.nl 

Dit gesprek vindt plaats na schooltijd in het lokaal 
of een andere ruimte waar we goed afstand 
kunnen houden. Heeft u, uw kind of iemand in uw 
gezin verkoudheids- of koortsklachten, dan kan 
het gesprek niet plaatsvinden. 

Hulp gezocht voor de schoolwas 

Welke vader of moeder wil ongeveer eens per 
week of 2 weken de handdoekenwas voor ons 
doen? Hiervoor krijgt u een vergoeding van E 3,75 
per was. Wilt u dit doen of wilt u meer weten? 
Dan kunt u dit doorgeven aan juf Lida, 
l.brokking@onzewijs.nl. Alvast erg bedankt! 

Film by the Sea 

We gaan gelijk op stap de komende weken, naar 
Cinecity. Van de leerkracht leest u via Parro welke 
film we gaan kijken en wanneer.  

Ook de jongste kinderen uit groep 1 en 2 gaan 
naar Cinecity en mogen op 16 september genieten 
van Dikkertje Dap. Houdt u Parro in de gaten over 
hoe dit wordt geregeld? 

 

Dikkertje Dap is 
op dezelfde dag 
geboren als zijn 
beste vriend Raf, 
een giraf. Omdat 
zijn opa verzorger 
is in de dierentuin 
is Dikkertje vaak 
bij Raf te vinden. 
Ze zijn 

onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje voor 
het eerst naar school gaat en erachter komt dat 
giraffen niet naar school mogen. 
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Dikkertje mist Raf enorm, maar maakt ook 
spannende nieuwe dingen mee. Hij maakt zelfs 
een nieuwe vriend, Yous. Raf mist Dikkertje ook en 
wil graag mee naar school. Daarom bedenkt 
Dikkertje een plan om de giraf mee naar school te 
nemen en zijn twee vrienden bij elkaar te brengen. 

Dikkertje Dap, gebaseerd op het beroemde versje 
van Annie M.G. Schmidt. 

Gym in groep 1 en 2 

Als het kan gaan wij met de kinderen van groep 1 
en 2 elke dag buiten spelen, zomer en winter. De 
kinderen kunnen zich vrij bewegen, spelen met 
materialen die ze zelf kunnen kiezen en zijn 
buiten. Maar soms is het weer zo slecht dat we in 
onze gymzaal gaan spelen/sporten. De kinderen 
hebben daarvoor sportschoenen nodig. Dat kan 
zijn balletschoentjes of schoenen met klittenband. 
Deze blijven op school zodat we ze altijd kunnen 
aantrekken wanneer we naar de gymzaal gaan. 
Wilt u daarom uw kind sportschoenen meegeven 
met naam dan bewaren wij ze op school. Hartelijk 
bedankt. 

Gebruik van Chromebooks. 

Vanaf groep 3 is er voor ieder kind een 
Chromebook waarop we regelmatig werken. Deze 
schaffen wij als school aan en zijn ook het bezit 
van school. Soms gaat er iets fout en soms komt 
dat door verkeerd gebruik. Wij leren de kinderen 
hoe ze goed met de Chromebooks moeten 
omgaan. Voor schade aan het Chromebook geldt 
hetzelfde als voor schade aan andere zaken 
binnen de school: wij kijken hoe het komt en 
indien nodig vragen wij u om de schade te betalen 
via uw WA verzekering. We hopen dat dit niet 
nodig zal zijn dit schooljaar, maar het is wel goed 
om te weten.  

Een veilige schoolomgeving 

We vragen uw aandacht voor de veiligheid met 
auto’s en fietsen. Parkeren mag alleen maar in de 
parkeerhavens en niet dubbel! De Kiss and Ride 
strook is alleen bedoeld voor het afzetten van uw 
kind en daarna weer snel doorrijden. Kom als het 

even kan met de fiets of lopend. Bewoners rond 
de school geven aan dat ze overlast ervaren door 
parkeergedrag. Dus moet u met de auto: graag 
volgens de regels! 

Ook als uw kind op een stepje komt, moet deze bij 
de fietsenrekken staan (denkt u om een slot!). 
Vanwege de brandveiligheid mogen er geen 
stepjes en skateboarden in de school worden 
gezet. 

Hoe gaat het met Corona en school? 

Er is niet veel veranderd in vergelijking met voor 
de zomervakantie. In het team en de MR zullen 
we aandacht hebben voor goede ventilatie in de 
klassen. Vooral als het straks weer kouder wordt, 
zullen we hier extra op moeten letten. 

Uit het team. 

We zijn gestart zoals we hadden gehoopt: in alle 
groepen zijn de kinderen en leerkrachten 
enthousiast aan het werk gegaan. We zijn er blij 
om dat iedereen uit het team gezond en wel 
aanwezig is! 

Teamdag op 12 oktober. 

Houdt u rekening met de eerste vrije dag voor de 
kinderen op 12 oktober! Zo snel alweer.. ja, maar 
als team zijn wij ook volop aan het leren en 
ontwikkelen. Daar gebruiken wij de teamdagen 
voor van dit schooljaar. U vindt ze allemaal op de 
kalender die meegegeven is. In een volgende 
VLOTte Babbel geven we meer informatie over 
onze thema’s op de teamdagen. 

Genoeg te doen en we hebben er zin in! Van alles 
wat belangrijk is, zullen we u goed op de hoogte 
houden. Doet u dat ook andersom? 

 

 

Het team van het Vlot. 
Namens hen, Jeanette van Loo, directeur. 
 

 


