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De eerste weken zitten erop! 

Dat is een heel vreemde openingszin in een 

VLOTte Babbel van maart, maar zo is het 

natuurlijk wel. Langer dan een zomervakantie 

duurt, waren de kinderen niet in school 

geweest. Behalve de kinderen die soms naar 

de noodopvang gingen. Dus samen in de klas 

zijn is nog elke dag extra fijn! We weten met 

elkaar wel heel goed dat dit is wat we het 

liefste doen: elke dag samen met de kinderen 

hard werken en plezier hebben.  

We merken dat u als ouders ook weet dat we 

op moeten letten vanwege de gezondheid. Is 

uw kind verkouden of koortsig, is iemand in 

het gezin of de directe omgeving dat: laat uw 

kind dan thuis! Weet u het niet zo goed, bel 

dan gerust met school hierover. Wij hebben 

als school regelmatig contact met de GGD, zij 

geven ons advies. Bij twijfel is het beter om 

een keer extra te bellen dan net de verkeerde 

beslissing te nemen. 

Kinderkunstweek 

 

Een enorme gehaktbal in een tuinstoel, haren 

van bananen, kortom: eten en kunst gaan 

prima samen! Dat is te zien als je in de klassen 

kijkt, waar kinderen op allerlei creatieve 

manieren aan het werk zijn. De foto’s komen 

zo snel mogelijk op Parro, want een 

tentoonstelling in de school zit er helaas niet 

in. Maar weet dat we er met veel plezier mee 

bezig zijn. En onze tentoonstelling is wel te 

zien op de ramen van de school natuurlijk! 

Vastenactie 

Wij sparen voor andere kinderen. Dat hoort 

bij de Vastenactie, waar we elk jaar aan 

meedoen in de tijd voor Pasen. Het project 

heet ‘Werken aan je toekomst’. In elke klas 

hangt een spaarposter, daar zie je precies op 

wat er met het gespaarde geld wordt gedaan. 

Heel fijn als ook uw kind meespaart! We gaan 

met elke klas een challenge aan om de meter 

zo hoog mogelijk te laten komen! 

 

KIKA doppenactie 

Een hele grote zak vol 

plastic doppen! Die zijn 

gespaard door jullie 

allemaal en gaan we 

inleveren zodat het 

geld oplevert, voor 

Kika! Alle spaarders: 

hartelijk bedankt! 

 

Vervangingen 

Juf Anja is nog afwezig, wij zijn blij dat we het 

hele schooljaar al zo’n goede vervanging 

hebben voor haar. Meester Werner als IB-er 

en juf Iris in groep 4 zullen blijven zo lang als 

dat nodig is. Goed om te zien dat juf Anja wel 
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vanaf thuis steeds meer aan het werk kan. We 

hopen haar gauw weer bij ons terug te zien. 

Alles bij elkaar lukt het ons steeds nog om 

vervangingen rond te krijgen. Dat is niet 

vanzelfsprekend. Daarom nog eens de 

‘waarschuwing’ dat het kan voorkomen dat 

uw kind heel onverwachts een dag niet naar 

school kan, als de leerkracht afwezig is. Zoals 

u weet kan dat zelfs ’s morgens vroeg 

gebeuren, wij laten dat weten via een mail en 

via Parro. 

Klas in quarantaine: rol van de GGD. 

Bij een Corona besmetting in de groep (een 

kind of een leerkracht), zal iedereen in de 

groep in quarantaine moeten. Hierover is 

altijd contact met de GGD. De GGD is 

verantwoordelijk voor het bron- en contact 

onderzoek en vraagt hiervoor adresgegevens 

van kinderen in de klas. Wij gaan ervan uit dat 

u hiervan het belang inziet. Mocht u bezwaar 

hebben hiertegen, dan kunt u dat aangeven 

bij mij: j.vanloo@onzewijs.nl. Wij geven hen 

alleen deze gegevens op het moment dat er 

echt een besmetting is geconstateerd en niet 

bij voorbaat al. 

Toetsen en rapporten 

Wij nemen altijd in januari toetsen af bij de 

kinderen van groep 3 tot en met groep 8, voor 

lezen, rekenen en taal/spelling. De kinderen 

in groep 1 en 2 worden geobserveerd aan de 

hand van de KIJK, op alle 

ontwikkelingsgebieden. Nu is het al maart en 

de kinderen hebben een groot aantal weken 

thuisonderwijs gehad. Het kan best zijn dat de 

resultaten er nu dus heel anders uitzien dan 

andere jaren. Des te meer reden om dat goed 

in beeld te krijgen. Dat helpt ons om te zien 

waar we onze aandacht op moeten richten bij 

het lesgeven.  

Kijkt u zo ook naar het rapport dat op 26 

maart wordt meegegeven: vooral om te zien 

wat nodig is. We zien nu ook al dat veel 

kinderen juist ook in deze bijzondere tijd 

prachtig gegroeid zijn. Onderwijs is meer dan 

taal en rekenen! Kinderen (en wij allemaal) 

leren veel van het omgaan met onverwachtse 

situaties. 

Wij willen in de twee weken na het rapport 

graag u als ouders spreken. De inschrijving 

hiervoor verloopt via Parro. Helaas moeten 

we deze gesprekken weer online voeren. We 

hopen dat het iedereen lukt om hierbij via 

een beeldscherm aanwezig te zijn. 

Instagram: reminder! 

U kunt Het Vlot vinden op social media: 

hetvlotvlissingen. Veel nieuwe ouders die een 

school zoeken, kijken eerder hierop dan op 

een website. Voor ons en voor u is het 

belangrijk te kunnen laten zien wat voor fijne 

school Het Vlot is. Wij willen graag dat de 

school de komende jaren steeds stam- en 

instructiegroepen kan maken zoals nu: rust in 

de groepen, aandacht voor uw kind op het 

passende  niveau en  goed onderwijs. Helpt u 

mee? Geeft u dan in de privacy voorkeuren in 

Parro aan dat u toestemming geeft voor het 

delen van beeldmateriaal op Instagram of 

andere social media. Op Parro leggen we ook 

uit hoe dit moet. Hopelijk kunnen we op veel 

volgers rekenen, ook op u! 
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