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Echt contact is altijd beter! 

Hoe lang geleden is het dat u in de school 

bent geweest? Gezien heeft waar uw kind 

werkt, wat er gemaakt is en aan de muur 

hangt, een praatje heeft gemaakt met de juf 

of meester? 

Natuurlijk hebben we contact gehouden, er 

staat zoveel op Parro om te lezen van elke 

groep! Toch merken we dat het nodig is om 

de drempel laag te houden. Soms komt uw 

kind thuis met een verhaal waar u misschien 

vragen bij heeft. Die vragen moet u bij ons 

neerleggen, daar zijn we voor. Maakt u zich 

zorgen over iets, wilt u meer weten over hoe 

het gaat of heeft u vragen; laat het ons 

weten! 

In de MR vergadering is het hier ook over 

gegaan. Het is makkelijk, zeiden ook de 

ouders uit de MR, om het er even over te 

hebben op het schoolplein en het daarbij te 

laten. Daar los je problemen meestal niet mee 

op. Soms worden ze er zelfs groter van dan 

nodig is. Vanuit ons team en op verzoek van 

onze MR daarom deze oproep! 

Rots en Water. 

Afgelopen periode hebben alle leerlingen van 

het Vlot Rots en Water lessen gevolgd. We 

deden dit in de gymzaal, op het plein en in de 

klas. De lessen beginnen met een groet, 

waarin we respect uitspreken naar elkaar. 

Hiermee geven we aan dat we zorg dragen 

voor elkaar. Tijdens de lessen leren de 

leerlingen naar zichzelf te kijken en naar de 

ander. De lessen geven hulp om mentaal sterk 

te zijn en voor jezelf en de ander op te 

komen.  

De onderwerpen die aan bod kwamen waren: 

• stevig staan, centreren, gronden en 

ademhaling 

• leren lezen van lichaamstaal 

• herkennen en aangeven van eigen 

grenzen en die van de ander. 

• je leren verplaatsen in de ander 

De lessen waren soms best vermoeiend. Je 

moest je goed concentreren en leren 

inzetten. Werken aan jezelf gaat nu eenmaal 

niet vanzelf! De lessen worden gegeven door 

juf Nicole, de eigen juf of meester is er altijd 

bij. Zo maken we de verbinding tussen die ene 

les en al het andere in de groep. 

In het nieuwe schooljaar gaan we weer 

verder! 

Aanpassing van de protocollen 

Veel gaat weer terug naar zoals het vroeger 

was. Deze week is ook voor de basisscholen 

een nieuw protocol uitgekomen. In de vier 

weken die we nog hebben tot het 

zomervakantie is, betekent dit dat we kleine 

aanpassingen kunnen doen. Dat heeft vooral 

te maken met dat we groepen niet meer strikt 

gescheiden hoeven te houden. En dat we 

kijken of een gesprek op school weer mogelijk 

is, in plaats van online. We bespreken deze 

aanpassingen eerst binnen het team, voordat 

we dit verder aan u als ouders doorgeven. 

Volgend schooljaar 

Alle kinderen hebben vakantie van vrijdag 23 

juli (de eerste vakantiedag) tot en met 3 

september (de laatste vakantiedag). In de 

volgende Vlotte babbel vermelden we 

nogmaals alle vakanties van het nieuwe 

schooljaar en hopen we ook de studiedagen 

te kunnen vermelden. 

We hebben onze groepsorganisatie rond voor 

het volgend schooljaar! Zo ziet het eruit: 
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Stamgroep 1 en 2. 

 Leerkrachten:  juf Sandra Kluwen, juf Lida 

Brokking en juf Jeanet Nagtegaal.  

Juf Jeanet heeft vorig schooljaar ook in ons 

team gewerkt. We maken op maandag, 

dinsdag en vrijdag twee kleine 

kleutergroepen. Op woensdag en donderdag 

is er schakelklas met juf Lida. De andere 

kinderen werken dan met juf Sandra. Wie in 

welke groep zit, geven we door voor de 

zomervakantie. 

Stamgroep 3 en 4. 

Juf Jacqueline Mechielsen en juf Anja de 

Dreu. 

Juf Jacqueline is er alle dagen in de week en 

juf Anja op zo goed als alle ochtenden. Tijdens 

de instructiemomenten werkt juf Jacqueline 

in de leerlijn van groep 3 en juf Anja in de 

leerlijn van groep 4. Juf Anja is daarnaast 

andere dagdelen als intern begeleider en ter 

ondersteuning op school. 

Stamgroep 5 en 6. 

Juf Farah Rikers en meester Mart de Kroo. 

Meester Mart is er alle dagen in de week en 

juf Farah twee hele dagen en twee 

ochtenden. Tijdens de instructiemomenten 

werkt juf Farah in de leerlijn van groep 5 en 

meester Mart in de leerlijn van groep 6. 

Stamgroep 7 en 8. 

Juf Simone Kant en juf Nicole Wondergem. 

Juf Simone is er alle dagen in de week, zij 

werkt in de instructiemomenten met de 

leerlijn van groep 7. Juf Nicole is er een hele 

dag en twee ochtenden. Zij werkt met de 

leerlijn van groep 8. 

Ondersteuning en intern begeleiden. 

Meester Werner Braspenning en juf Anja de 

Dreu (intern begeleiders) en juf Viveka 

Hekkers (onderwijs assistent). 

We werken volgend schooljaar met extra 

ondersteuning voor leerkrachten en 

leerlingen. Meester Werner en juf Anja 

verdelen de taken hierin. Beiden zijn verdeeld 

over de week 20 uur op school. 

Juf Viveka werkt ter ondersteuning met 

kinderen in groep 3 en 4. 

Extra mogelijkheden door het Nationaal 

Programma Onderwijs. 

In de vorige Vlotte Babbel heeft u kunnen 

lezen dat we extra mogelijkheden hebben om 

te zorgen voor herstel na de twee lockdowns. 

Deze inzet is in elk geval het verkleinen van de 

kleutergroepen en het inzetten van extra 

ondersteuning in de hele school. Ook zullen 

we ons als team verder laten ondersteunen 

en scholen in het versterken van ons 

pedagogisch klimaat. 

Stam- en instructiegroepen. 

U leest dat wij blijven werken met onze 

nieuwe manier van groepen organiseren. Alle 

kinderen starten elke dag in hun eigen 

stamgroep. Voor rekenen en spelling is 

instructie die past bij de leerlijn waar de 

kinderen op functioneren. Dit is soms anders 

dan de groep waar ze in zitten. Ook voor lezen 

gaan we volgend schooljaar meer 

groepsdoorbroken werken.  In een volgende 

Vlotte Babbel vertellen we u daar meer over. 

VLOTte Babbel 17 verschijnt op 9 juli.  
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