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Juni; een maand vol activiteiten
Vorige week was er een sportdag, waar de
kinderen van groep 6 tot en met 8 samen met
andere Vlissingse scholen flink actief zijn geweest.

Op 16 juni deden we met elkaar een
sponsorwandeling; wandelen voor water. Wat
werd er fanatiek gelopen, wat was het gezellig
met alle groepen door elkaar! Wat leuk dat we
ook nog werden gesponsord met een ijsje van de
Spar naast onze school! Daarvan staat een vrolijk
filmpje op Parro. Wat leuk ook dat er ouders
meeliepen.

Enorm bedankt voor jullie betrokkenheid als
ouders!
Ook vrijdag waren we nog met sport bezig.
Studenten van de opleiding Sportkunde
organiseren een dag vol spel en plezier.

Volgend schooljaar
Na de zomervakantie start het nieuwe schooljaar
op 5 september. Het goede nieuws is dat we de
bezetting rond hebben. Geen
vanzelfsprekendheid, als je de media volgt! We
geven alvast door welke leerkracht volgend
schooljaar in welke groep werkt. Mochten er nog
veranderingen komen, dan hoort u dat natuurlijk
van ons. Maar dit is zoals het er nu naar uitziet
ons plaatje:

Toen we het geld na afloop gingen tellen, waren
we helemaal diep onder de indruk. Wat een
ongelooflijk groot bedrag
hebben we
binnengehaald. Niet voor
onszelf, maar voor de
ander. Wandelen voor
water is een actie om
geld in te zamelen voor
scholen in Azie en Afrika;
voor water en goede
sanitaire voorzieningen.

Stamgroep kleuters: juf Sandra en juf Suzanne
Schakelklas: juf Jeanet
Stamgroep 3/ 4 : juf Jacqueline, juf Anja en juf
Suzanne.
Stamgroep 5/ 6: Juf Farah en meester Mart
Stamgroep 7/8: juf Simone en juf Nicole
Intern begeleider: juf Anja en meester Werner
Onderwijsassistent: juf Viveka
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Begeleiding hoogbegaafdheid: juf Matthea
Directie: juf Jeanette
Juf Suzanne is de nieuwe leerkracht omdat juf Lida
afscheid van ons neemt. In een volgende
nieuwsbrief zal zij zich verder aan u voorstellen.
Ook maken we een nieuwe jaarplanning waarin in
elk geval weer zes studiedagen zijn. Deze
studiedagen geven we voor de zomervakantie
door. U kunt er dan rekening mee houden in
verband met opvang.
Zoals altijd in de afgelopen jaren, houden wij goed
in de gaten of de kleutergroep niet te groot
wordt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij
halverwege het schooljaar met een extra
kleutergroep gaan werken.
Heeft u vragen of opmerkingen over de
organisatie van het volgende schooljaar, laat het
dan weten!
Maatregelen Corona
Als u merkt dat uw kind Corona achtige klachten
heeft, raden we u aan om deze link aan te klikken.
Daarin leest u alles wat met Corona en de huidige
maatregelen te maken heeft. Een zelftest is
desgewenst op school te verkrijgen. U kunt een
berichtje sturen aan de leerkracht. Meer
informatie over hoe te handelen vindt u via deze
link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coron
avirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaalonderwijs
Studiedag: kinderen vrij!
Op 21 juni hebben wij als team, samen met de
Ichtusschool, een studiedag. De kinderen zijn die
dag vrij. Het thema van deze studiedag evalueren
en vooruitkijken. Er is veel ontwikkeld dit jaar.
Onze aanpak bij Wereldorientatie is enorm
veranderd. Elke donderdag werken we in de
bovenbouw groepsdoorbroken aan een thema.
We zien de motivatie en betrokkenheid van de
kinderen (en leerkrachten) bij dit vak enorm
toenemen. Van onze collega’s van de Ichtusschool

zullen we verder leren over een goede aanpak van
het leesonderwijs. Een belangrijk onderdeel op de
studiedag is teamvorming en -ontwikkeling. We
hopen voor de kinderen die vrij zijn en voor ons
op een mooie dag.
Gymkleding
Alle kinderen sporten twee keer in de week. Het is
belangrijk dat kinderen dan ook sportkleding mee
hebben. Voor de kleuters blijft dit op school
liggen. Andere kinderen kunnen het meenemen
naar huis- maar zorg dan ook dat je het elke keer
weer bij je hebt! We merken nu veel te vaak dat
kinderen sporten zonder speciale gymkleding.
Nieuwe mensen in de Ouderraad nodig!
Vindt u het leuk om ons te helpen? Als lid van de
ouderraad kan dat! Denk aan het voorbereiden
van feesten, versieren van school, inkopen doen
voor als we samen eten en allerlei hand- en
spandiensten. Het hoeft niet veel tijd te kosten en
de taken worden onderling verdeeld. Een paar
keer per jaar is er overleg tussen de ouders van de
OR en iemand van het schoolteam. Wij vinden het
heel fijn als er nieuwe mensen bij komen in de
OR! Als u belangstelling heeft, kunt u dit
doorgeven aan de meester of juf van uw kind.
Co2 meter in de klas
Sinds kort is er in elke klas een CO2 meter. Die
helpt ons om te laten zien of de kwaliteit van de
lucht goed is. Zo kunnen we op tijd een raampje
open zetten. Met dat mooie weer is dat geen
probleem natuurlijk! Maar vooral in herfst en
winter gaat dit ons helpen om alert te zijn op
gezonde lucht voor iedereen.

Het team van het Vlot.

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur.

