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Aanpassing van schoolreisjes. 

Gelukkig zijn er landelijk versoepelingen in het 

Corona beleid waar we blij om zijn. We hopen 

van harte dat dit doorzet en we op school 

onze regels ook kunnen versoepelen. Dat is 

nu nog niet het geval. U vindt ze hier 

verderop nog eens terug. Omdat die regels 

nog allemaal gelden, hebben we besloten 

dat het ook niet mogelijk is om met de bus 

op schoolreis te gaan dit jaar. Wat betekent 

dit? 

De planning van schoolreisjes verandert. 

Kinderen gaan waarschijnlijk op een andere 

dag later in het schooljaar zonder busvervoer 

met elkaar op stap. Hierover hoort u later 

meer. De kosten van het schoolreisje worden 

naar verwachting ook lager hierdoor. 

Wat wel doorgaat is het kamp van groep 8. 

Deze kinderen gaan op de fiets en hebben 

een eigen kamplocatie, dus zijn de risico’s niet 

anders dan op school.  

 

Meer handen in de klas in groep 1/2 

Sinds april werkt juf Rebecca op maandag en 

dinsdag in groep 1/2. We vinden het fijn om 

op deze dagen en op de vrijdag de groep in 

twee kleinere groepen te verdelen. Voor de 

jongste kinderen is juf Rebecca er aan het 

begin van de week, op vrijdag is juf Iris er. 

Natuurlijk blijven juf Lida en juf Sandra op hun 

vaste dagen werken en is er schakelklas op 

woensdag en donderdag. Daardoor kunnen 

we met een grote groep kleuters toch zorgen 

voor voldoende aandacht voor ieder kind. 

Groep 3 en 4 

In de stamgroep 3/ 4 is juf Iris er voortaan 

niet meer op vrijdag maar op donderdag. 

Verder is juf Anja sinds enkele weken ook op 

enkele ochtenden aan het werk na een lange 

periode van ziek thuis zijn. Het is fijn dat ze 

weer uren kan gaan opbouwen en dat we 

haar expertise kunnen inzetten voor de 

instructiegroep van leerlijn 4. Vooralsnog is 

dit op arbeid therapeutische basis en is ook 

juf Iris op die uren aanwezig. 

Sport en Spel 

Elke dinsdag en vrijdag kunnen de kinderen 

een uurtje sporten en spelen op ons eigen 

plein na schooltijd! Dat is gratis en voor de 

kinderen een heerlijke manier om lekker 

buiten bezig te zijn. De drie studenten van 

Sportkunde die dit verzorgen, zijn er op 

dinsdag en vrijdag ook tussen de middag om 

samen te spelen met hen. Doet uw kind ook 

mee? Opgeven is niet eens nodig! 

Op 11 juni organiseren zij de Olympische 

Spelen onder schooltijd. Daarover volgt later 

nog meer informatie. Als je veel komt 

oefenen na schooltijd, kun je op 11 juni vast 

ver komen bij de Olympische Spelen! 

Rekenuurtje 

We hebben dit schooljaar een ‘try-out’ gehad 

met het rekenuurtje na schooltijd. Kinderen 

die zich daarvoor hebben ingeschreven, 

kregen een keer in de week een uurtje extra 

rekenwerk na schooltijd. De animo hiervoor 

was best groot. Er hebben meer kinderen 

meegedaan dan verwacht. Hierdoor hebben 

we de periode iets moeten aanpassen, omdat 

we anders niet uitkwamen met de subsidie 

hiervoor. Helaas is dit niet naar iedereen goed 

gecommuniceerd en wisten niet alle kinderen 
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dat het rekenuurtje stopte na de meivakantie. 

Onze excuses hiervoor. 

In ons programma voor volgend schooljaar 

kijken we of dit opnieuw op te nemen is. We 

houden u daarvan op de hoogte! 

Corona regels op school 

Er zijn landelijk al wat versoepelingen 

gekomen. Het is goed om te weten dat die 

versoepelingen voor school nog niet gelden. 

Wij blijven ons daaraan houden, tot dat de 

overheid hier anders in adviseert.  

Daarom ter herinnering: 

• Ouders mogen nog steeds niet in de 

school komen. 

• Kinderen blijven zoveel mogelijk in hun 

eigen groep als ze op school zijn en spelen 

ook met hun eigen groep buiten. 

• Bij een besmetting binnen een groep laten 

wij ons altijd adviseren door de GGD of 

het nodig is dat de groep in quarantaine 

gaat. Uw wordt in het geval van 

quarantaine zo snel mogelijk 

geïnformeerd. 

• Traktaties mogen alleen als ze  

voorverpakt aangekocht zijn. 

• Bij verkoudheid vragen wij om uw kind 

thuis te houden, ook als dat zonder koorts 

en andere klachten is. Dat geldt dan 

natuurlijk ook als er nog meer klachten 

zijn. Wij vragen uw dan om uw kind te 

laten testen. Bij twijfel hierover, vragen 

we u contact op te nemen met de 

leerkracht of directeur. 

• Als uw kind op school Corona 

gerelateerde klachten krijgt (verkoudheid 

en/of koorts en/of benauwdheid), moet 

uw kind opgehaald worden. De leerkracht 

laat dat weten via een Parro bericht of 

belt u even. 

• Is er iemand in uw gezin die Corona heeft, 

dan willen wij dat graag weten. Ook dan 

mag uw kind niet naar school komen. Wij 

vragen altijd advies aan de GGD over hoe 

wij als school moeten handelen. 

Volgend schooljaar 

In deze tijd kijken we als school altijd vooruit 

naar het nieuwe schooljaar. Hoe groot zijn de 

groepen en hebben we voldoende 

bemensing? We weten al dat we volgend jaar 

kunnen blijven werken met de vier 

stamgroepen en zes instructiegroepen. We 

zorgen ervoor dat alle groepen goed bemenst 

zijn. Vanuit de overheid is er geld beschikbaar 

gekomen om de kwaliteit van ons onderwijs 

nog hoger te maken. We bespreken de 

plannen in het team en met de MR en 

mogelijk dat we het hierdoor nog beter dan 

nu kunnen organiseren. We houden u hiervan 

op de hoogte! 

Hoe de planning van de groepen en 

leerkrachten eruitziet, wordt ruim voor de 

zomervakantie gecommuniceerd. 

Wat al wel bekend is, zijn de vakanties in het 

schooljaar 2021-2022. Deze vindt u terug op 

onze website onder het kopje ‘Voor ouders’ 

en dan ‘Vakanties en vrije dagen’. Of te 

vinden onder deze link:  

https://hetvlot.onzewijs.nl/voor-

ouders/vakanties-en-vrije-dagen 
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Maandag is het Tweede Pinksterdag en 
zijn we allemaal vrij! 
Team van het Vlot 
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