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Rapporten en gesprekken 

Voor bijna alle kinderen is een rapport 

meegegeven, behalve voor de allerjongsten. 

Er zijn ook veel gesprekken gevoerd. Helaas 

via telefoon of online, maar we hopen dat het 

toch goede gesprekken waren. 

Nu zijn we wel benieuwd naar welk 

rapportcijfer u ons rapport geeft. Daarmee 

bedoelen we: 

• Is de informatie duidelijk? 

• Geeft het de juiste informatie of had 

u liever iets anders gezien? 

• Heeft u aanvullingen of tips? 

Wij evalueren zelf aan het einde van dit 

schooljaar ons rapport. Misschien willen we 

dan wel iets aanpassen. Omdat het rapport 

vooral voor u als ouders is bedoeld, is het 

belangrijk om uw mening te weten. U kunt dit 

tegen de leerkracht zeggen of in een mail als 

antwoord op deze nieuwsbrief. We hopen op 

veel reacties, die helpen ons! 

Leren is ook (vooral?) samenwerken 

Het fijne van weer naar school gaan, is dat we 

elkaar weer elke dag zien. Om goed samen te 

kunnen werken, leren we in alle groepen hoe 

dat moet. Met een moeilijk woord heet dat 

Coöperatieve Leer Strategieën. In de praktijk 

is dat: hoe werk en leer je  goed samen. Daar 

zijn heel veel werkvormen voor. Al die 

werkvormen hebben een naam, bijvoorbeeld 

Tweepraat, Zoek Iemand Die, Zoek De Valse. 

Er zijn er heel veel, meer dan honderd! 

Die opdracht kan van alles zijn. Rekenen, 

tekenen, lezen, schrijven, maar ook hoe je 

met elkaar omgaat, hoe je een goed team 

bent, enzovoort. Soms ziet u op parro hiervan 

een foto of een bericht. Dan weet u nu weer 

waarom we dat doen en belangrijk vinden. 

Goed samenwerken is de basis voor alles, nu 

en later- er zijn maar weinig beroepen waar je 

niet hoeft samen te werken immers! 

Opbrengst van de Vastenactie 

Er is op allerlei leuke manier gespaard voor de 

goede doelen van de Vastenactie. Wat mooi 

om de opbrengst uit de doosjes te halen en 

het geld te tellen. Bijna 80 euro haalden we 

op. Alle gulle gevers van harte bedankt! 

 

Afbeelding: Spelletjes met Pasen  

Een school vol muziek 

Zingen, dansen en muziek maken; bijna alle 

kinderen houden hiervan! Daarom vinden wij 

muziekonderwijs ontzettend belangrijk op 

onze school. Volgende week is het de Week 

van Muziek. Een mooie gelegenheid om daar 

nog extra aandacht aan te geven. 
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Wat zou het leuk zijn als u een kijkje kon 

nemen in de klassen, even meeluisteren en 

genieten van al het moois dat daar gebeurt! 

Op een online-manier kan dat gelukkig toch. 

Aan het einde van de week zetten we op 

Parro een film(pje) van al het moois dat in de 

groepen is gebeurd. En om al dat moois ook 

aan anderen dan alleen ouders van school te 

laten zien, zetten we dat op Instagram en 

facebook. Fijn als u dat wil delen! 

Want in onze school zit muziek en dat willen 

we iedereen graag laten weten! 

Groep 8 en de eindtoets 

Als je 8 jaar op de basisschool hebt gezeten, 

heb je veel geleerd. Dat zegt iets over jezelf, 

maar ook over de meesters en de juffen, over 

ons onderwijs dus. De toets die op 20 en 21 

april wordt gemaakt, is bedoeld om dat 

allemaal nog eens goed in beeld te brengen. 

Wij gebruiken de toets van Bureau ICE, de 

zogenaamde IEP toets. Nu is het door Corona 

een heel ander jaar geweest dan anders (en 

groep 7 was dat ook al). Dit jaar heeft de 

inspectie besloten dat de toets wel 

afgenomen moet worden, maar dat de uitslag 

anders beoordeeld wordt dan anders. We zijn 

daar blij mee. 

 Tegelijk weten we dat er heel hard is gewerkt 

en zijn we erg benieuwd naar wat de toets 

opbrengt. We wensen de kinderen van groep 

8 daarom veel succes toe op deze dagen. We 

nemen de uitslagen wel serieus: is de uitslag 

hoger dan het advies van school, dan kijken 

we of het schooladvies aangepast moet 

worden. Hierover is altijd contact met u als 

ouders. 

 

 

Uit het team 

Dit schooljaar wordt juf Anja vervangen door 

juf Iris en meester Werner. Juf Iris in groep 4, 

meester Werner als intern begeleider. Sinds 

enkele weken is juf Anja weer in staat om zo 

nu en dan op school te zijn. Ze is al meerdere 

keren in groep 4 geweest en zal langzaam 

maar zeker haar werkzaamheden weer 

oppakken zoals het er nu uitziet. Zo lang als 

nodig is, blijven juf Iris en meester Werner er. 

Sinds deze week is juf Rebecca Behr in groep 

1 en 2 op maandag en dinsdag. Juf Rebecca 

volgt als zij-instromer de Pabo, dit betekent 

dat zij al vanuit een ander beroep de overstap 

gaat maken naar het basisonderwijs. Op de 

dagen dat zij er is, geeft zij samen met juf Lida 

en juf Sandra les. Dat is fijn, want de 

kleutergroep is groot genoeg om zo nu en dan 

even te kunnen splitsen! 

Online lekker sportief wandelen! 

Dat is nog eens leuk! Een avondvierdaagse die 

je zelf kunt plannen en waarvoor je ook nog 

een medaille kunt krijgen! Normaal gebeurt 

dit altijd in een vaste week, maar vanwege 

Corona is er een site waarop je je kunt 

inschrijven en op je eigen tijd de nodige 

kilometers kunt wandelen met elkaar. Kijk 

eens op 

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/vlis

singen 

We zijn benieuwd wie er mee gaan doen! 

VLOTte Babbel 13 verschijnt op 23 april. 
Daarna is het meivakantie met aansluitend 
een studiedag. De kinderen zijn dan vrij tot 
en met 10 mei. 
 
Team van het Vlot 
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