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Wat vinden de kinderen?
U las in de vorige VLOTte Babbel welke
conclusies we kunnen trekken over de
oudertevredenheidsmeting.

aanpak van ‘pestgedrag’ als dit voorkomt).
We gebruiken het zeker ook bij de start van
het nieuwe schooljaar; welke groepen hebben
extra aandacht nodig bij de groepsvorming?

Nu vragen wij onze leerlingen in de
bovenbouw ook elk jaar om hun mening. U
ziet hier de cijfers (vetgedrukt) van dit jaar. In
de kolom ernaast ziet u de cijfers van vorig
jaar. Voor deze metingen kunnen alleen de
leerlingen van groep 6 tot en met 8 worden
bevraagd.
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Ons doel is dat elk kind met plezier naar
school gaat en daar blijven we hard aan
werken.
Naar school in de zomervakantie?
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U ziet op drie punten een stijging in de
waardering. Een cijfer bleef hetzelfde.
Belangrijk om te weten is dat dit weergeeft
hoe de kinderen het zelf ervaren.
De leerkrachten zullen per groep de cijfers
verder ontrafelen (de rapportages zijn zeer
uitgebreid) en met conclusies komen. We
gebruiken dit nu direct (bijvoorbeeld bij de

Ook deze zomervakantie wordt er door de
scholen van Vlissingen samen en de
gemeente een zomerschool georganiseerd.
Kinderen van groep 3 tot en met 7 kunnen
daaraan meedoen. Het is anders dan
‘gewoon’ school. Kinderen werken wel aan
taal, rekenen en lezen, maar dan op een
andere manier. Ze gaan bijvoorbeeld meer
naar buiten, ze leren meer in projectvorm en
ze werken aan doelen die ze zelf opstellen.
Het is ook vaak heel gezellig en een manier
om weer andere kinderen te leren kennen. De
zomerschool is bedoeld voor alle kinderen die
een extra zetje kunnen gebruiken en deze
zomer in de eerste vier weken thuis zijn.
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Wanneer zou de zomerschool voor uw kind
geschikt zijn? Als uw kind het vaak moeilijk
vindt op school, als het in de klas wel eens te
snel gaat, als het goed is om leerstof te
herhalen, als uw kind veel afwezig is geweest:
dat kunnen redenen zijn. Twee dingen zijn
daarbij erg belangrijk: uw kind moet echt zelf
willen en uw kind moet ook alle dagen
komen.

Op Parro is daar veel over te zien en vaak ook
met mooie foto’s. Houdt u Parro elke dag in
de gaten? Informatie over de groep wordt
altijd via Parro gedeeld. Heeft u problemen
met inloggen, dan kunt u dat doorgeven aan
de leerkracht.

De zomerschool vindt plaats van 25 juli tot en
met 11 augustus, in ons eigen schoolgebouw!
Denkt u er over na om uw kind hiervoor aan
te melden? Dat kunt u dan het beste even
doorgeven aan de leerkracht. Ouders van
kinderen waarvan wij als school denken dat
het best goed zou kunnen zijn om mee te
doen, ontvangen een berichtje van de
leerkracht. Natuurlijk beslist u helemaal zelf
of u aanmeldt of niet!

Activiteiten einde schooljaar
Wat gebeurt er altijd veel moois richting de
zomervakantie. Sportdag voor de bovenbouw,
alle kinderen zijn al op schoolreis geweest en
veilig teruggekomen, er was kamp voor groep
7 en 8- allemaal naast de ‘gewone’
activiteiten die we elke week al doen.

In de afgelopen maanden zijn er regelmatig
studiedagen geweest voor het team. Op 21
juni is de laatste inhoudelijke studiedag, alle
kinderen zijn dan vrij. Wij hebben een dag
met onze collega’s van de Ichtusschool om
het schooljaar te evalueren en elkaar te
ontmoeten. Op 22 juli zijn de kinderen ook al
vrij, wij gebruiken die dag om op te ruimen en
samen op een fijne manier als team af te
sluiten.

Het team van het Vlot.

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur.

