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Samen rappen
In de bovenbouw groepen kregen we in de
afgelopen weken bezoek van Cycz, een
beroemde Zeeuwse rapper. Wij vinden
muzieklessen goed en belangrijk en wij
hebben als school veel aandacht voor hoe je
omgaat met elkaar. Dus dit was een prachtige
combinatie van muziek en weerbaarheid.
Zelfvertrouwen, doorzetten, respect voor de
ander en voor jezelf: daar is in de klassen over
gepraat en daarover heeft Cycz ‘alles aan
elkaar gerapt’. Zorg goed voor iedereen in de
groep en als het niet goed gaat: blijf in
gesprek en zoek naar een oplossing voor
iedereen.

Eindtoets groep 8
Eind april maakten bijna alle kinderen van
groep 8 de IEP eindtoets. Het was een raar
jaar en voor de inspectie telde de toets
daarom niet mee, maar voor de kinderen en
voor ons wel. Wat hebben alle kinderen hun
best gedaan! Daar mogen we samen trots op
zijn! Voor groep 8 is nu echt de laatste fase
aangebroken: oefenen voor de musical,
kennismaken op de nieuwe school en gelukkig
ook nog op kamp! We wensen de
leerkrachten en de kinderen succes toe bij alle
voorbereidingen en het afscheid.
Olympische Spelen op het Vlot
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Het is een jaar vol sport: de EK voetbal en
straks de Olympische Spelen. Op het Vlot
gaven we daar vandaag de aftrap voor. Onze
studenten Sportkunde organiseerden voor de
kinderen van groep 3 tot en met 8 een
programma vol sport en spel. Meedoen is
belangrijker dan winnen, alle kinderen
hebben ervan kunnen genieten!
Nationaal Programma Onderwijs
Ook wij hebben de opdracht gekregen om een
plan te schrijven voor een speciale aanpak de
komende twee jaar. Als u de media heeft
gevolgd, weet u dat er veel geld beschikbaar
is gekomen om te herstellen wat er mogelijk
is blijven liggen tijdens de lockdown.
Sommigen noemen dit leerachterstanden,
sommigen zien dat anders; het geld is er hoe
dan ook.
Hoe pakken we dit aan? Allereerst kijken we
naar wat de kinderen op dit moment kunnen.
Daarvoor gebruiken we het beeld wat de
leerkrachten hebben, ook met de
toetsgegevens. Wat vraagt dit beeld van ons
als leerkrachten? Wat hebben we nodig om
vanuit deze ‘beginsituatie’ volgende stappen
te zetten? Dit plan bespreken we binnen het
team en met bestuur en MR.
Het helpt ons in elk geval om meer handen in
de klas te hebben. Daardoor kunnen wij
gerichter hulp bieden waar het nodig is.
Daarom zijn er al vacatures uitgezet waardoor
wij meer ondersteuning in de groepen kunnen
inzetten. Omdat we te maken hebben met
een lerarentekort, is het nog niet zeker of al
onze wensen vervuld worden. Gesprekken
vinden in de komende periode plaats.
Verder kunnen we ook extra materialen
aanschaffen en meer scholing volgen. Dit plan
wordt de komende weken uitgewerkt. Als het
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concreter is dan nu, zullen we in een volgende
nieuwsbrief hier meer informatie over geven.
Een nieuwsbrief is niet direct de plaats om
kritisch te zijn over het overheidsbeleid en als
school zijn wij blij met de mogelijkheden die
er nu geboden worden. Wat u wel mag
weten, is dat wij trots zijn op hoe onze
kinderen zich ook in deze maanden hebben
ontwikkeld. Graag zouden wij zien dat het
geld dat nu voor een korte periode wordt
vrijgegeven structureel wordt ingezet.
Daarmee kunnen wij ons onderwijs ook op de
lange duur nog veel beter maken dan het nu
al is. Hopelijk wordt dit signaal ook door de
overheid opgepikt, want ook de vakbonden
en PO raad hebben dit geadviseerd.

Zomerschool
Van 29 juli tot en met 19 augustus is er
Zomerschool. Dit is bedoeld voor leerlingen
die een ‘extra zetje’ kunnen gebruiken. Het is
heel laagdrempelig, leuk voor de leerlingen en
goed om in de zomervakantie geen terugval
te krijgen (wat soms zomaar gebeurt als je zes
weken niet met school bezig bent). De
leerkrachten hebben gekeken welke
leerlingen volgens hen hiervoor in
aanmerking komen. Zij krijgen in elk geval een
aanmeldbrief, contract en motivatiebrief
mee. Wilt u met hen samen goed bespreken
of dit voor uw kind iets is? Omdat de
zomerschool altijd gratis is, hoeft dat in elk
geval geen drempel te zijn.
Misschien heeft uw kind geen aanmeldbrief
meegekregen (uiterlijk 14 juni wordt deze
meegegeven)en heeft u toch interesse. U kunt
dan een berichtje sturen naar de leerkracht.
Deze zal dan beoordelen of uw kind mee kan
doen in de zomerschool en laat u dat weten.
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De Zomerschool wordt dit jaar gehouden in
de lokalen van de Ravensteinschool en is
bedoeld voor leerlingen van groep 3 tot en
met groep 7 uit Souburg en Vlissingen van alle
scholen. Dus ook voor het Vlot!

Maatregelen met betrekking tot Corona
Het gaat goed met de ontwikkelingen rond
het Corona virus. Veel is al veranderd in de
afgelopen weken, er mag meer en daar
genieten we van. Echter, de regels op school
mogen wij van de overheid nog niet
aanpassen. Dat betekent dat groepen nog
niet door elkaar mogen bij activiteiten, dat u
als ouders nog niet naar binnen mag in school
en dat uw kind bij verkoudheidsklachten altijd
moet thuisblijven (en bij voorkeur ook laten
testen).
Het volledige beleid vindt u terug in de vorige
nieuwsbrieven. Wij houden ons hieraan en
hopen ook dat de maatregelen voor het
basisonderwijs de komende weken een keer
versoepeld gaan worden.
In het team
Juf Iris is steeds wat minder in groep 4 maar
nog wel elke vrijdag in groep 1/ 2. Juf Anja is
ver hersteld en is op alle ochtenden in
instructiegroep 4 aan het werk. Ze pakt ook
haar werkzaamheden als intern begeleider
weer op, in samenwerking met meester
Werner.
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