VLOTte babbel 18 15 juli 2022
Dankjewel ouders!
De zomervakantie voelt voor ons als een soort
‘Oud en Nieuw’. We sluiten een schooljaar af, de
kinderen nemen (soms) afscheid van hun juf of
meester en hun lokaal. Leerlingen van groep 8 en
enkele anderen nemen zelfs afscheid van school.
Op 18 juli houden wij een groots eindfeest voor
alle kinderen, ouders en het team. Een eindfeest
is allereerst bedoeld als dankjewel; bedankt
ouders voor het ‘supporten’ van jullie kinderen als
ze naar school komen. Supporten betekent voor
ons bijvoorbeeld;
•

•

Dat uw kind er ‘elke’ dag was, met een
ontbijtje achter de kiezen en voldoende
uitgerust om aan het werk te gaan. Met een
tas waarin er (gezond) eten en drinken zit op
hun rug. Klaar om te beginnen!
Dat u er als vader, moeder of verzorgers was
om hun verhalen te horen en berichtjes te
lezen over wat ze geleerd en meegemaakt
hebben, na een dag op school.

•

Dat u uw kind kon helpen met opdrachten
van school.

•

Dat u vragen stelde aan de juf, meester of
directeur als hen en/of u iets niet duidelijk
was, dat u in gesprek ging met ons.

•

Dat u uw beeld gaf over hoe het gaat met uw
kind, zodat wij daar rekening mee kunnen
houden op school.

Vanzelfsprekend? Hopelijk wel! Maar lang niet
altijd gaat dit vanzelf- terwijl dit zo helpt om uw
kind een fijne schooltijd te geven! Daarom
bedankt als dit ook dit jaar weer lukte! En ook
voor uw openheid en eerlijkheid als niet alles
vanzelf ging. We zijn er samen voor hetzelfde
doel: dat uw kind gelukkig is en zich goed
ontwikkelt.
Ouders die op een andere manier de school nog
meer hielpen, door te ondersteunen met klusjes
en activiteiten, ook erg bedankt! We hopen dat
we volgend schooljaar weer op u mogen rekenen.
Door die support lukt het om voor de kinderen die
extra’s te doen die het onderwijs en de school

mooier maken. Denkt u als ‘nieuwe ouder’ die dit
allemaal voor de eerste keer meemaakte, ik kan
ook wel een steentje bijdragen? Laat dat aan ons
weten! Dat kan door te mailen aan de directeur:
j.vanloo@onzewijs.nl
We kunnen altijd extra handen gebruiken. Voor u
als ouder levert het ook leuke contacten op met
school en andere ouders.
De laatste schoolweek van dit jaar
Maandag 18 juli is de school omgetoverd en gaan
we met elkaar op wereldreis! Dat belooft echt
heel mooi te worden. Hoe mooi? Dat kunt u zien
op de voorstelling van 13 tot 14 uur in de gymzaal.
Welkom en denk aan een flesje water ter
verfrissing!
Dinsdag 19 juli wordt een kortere dag dan
normaal. De voorspellingen zijn dat het tropisch
warm is die dag en daarom zijn alle kinderen om
12 uur vrij. U ontving hier al een mail over.
Woensdag 20 juli en donderdag 21 juli zijn de
laatste gewone schooldagen. Er wordt veel
opgeruimd om het lokaal en de spullen netjes
achter te laten. Alle kinderen helpen daar bij mee,
want de school houden wij samen netjes. De juf of
meester informeert u via Parro welke
bijzonderheden er nog zijn. En dan beginnen de
kinderen aan een lange vakantie!
De eerste schoolweek van het nieuwe jaar
De schooldeuren gaan weer open op 5 september
om tien voor half 9. Iedereen is welkom in de
klas: u kunt mee naar binnen lopen en er is tijd
om elkaar na zes weken weer te ontmoeten. Op
dinsdag 6 september schenken wij een kop koffie
of thee in de ochtend, bij de deur, als een soort
‘nieuwjaarsreceptie’. Schrijf dit vast in uw
agenda; wij vinden het waardevol om het nieuwe
schooljaar samen met u als ouders te beginnen.
Meer informatie over het nieuwe schooljaar vindt
u in de START VLOTte Babbel die op 2 september
verschijnt.

VLOTte babbel 18 15 juli 2022
Nieuwe kalender, nieuwe schoolgids
In september krijgen alle gezinnen een nieuwe
kalender mee. We hopen dat deze een duidelijke
plek krijgt in uw huis, u mist dan niks. De data van
schoolvakanties en studiedagen staan daar ook
op, maar u heeft deze ook al kunnen lezen in de
vorige berICHTUS.
De schoolgids wordt elk jaar vernieuwd en
verschijnt dan op de website van de school: www.
hetvlot.onzewijs.nl. Wij geven deze schoolgids op
papier mee aan ouders die op
kennismakingsbezoek komen.
Komen en gaan in het team
We nemen van veel stagiaires afscheid. Wij zijn
Opleidingsschool; stagiaires van de HZ en Scalda
leren bij ons het vak. En helpen en ondersteunen
ons zeer! Daarom ook aan hen een bedankje voor
alle inzet en succes met de verdere leerschool om
dit mooie vak straks uit te kunnen oefenen.
Volgend jaar verwelkomen we in alle groepen
nieuwe stagiaires.
En….we nemen na 43 jaar afscheid van juf Lida!
Dat is een onvoorstelbaar lange tijd! Veel ouders
(en ook een enkele leerkracht) hebben zelf ooit
nog les gehad van juf Lida, toen nog op de
Ridderspoorlaan. Dat werd de Oranjeschool en
nog weer later Het Vlot. Sinds 2012 in de
Combinatie.
Het onderwijs is in 43 jaar flink veranderd. Van
een aparte kleuterschool, waar juf Lida eerst
kleuterleidster en daarna hoofdleidster werd tot
een basisschool met kleutergroepen en een
schakelklas. Ook juf Lida is veranderd en
meegegroeid met alle ontwikkelingen in het
onderwijs- en ook weer niet; haar grote hart voor
kleuters is er altijd geweest en zal er altijd blijven.
Ook nu zij stopt na zoveel jaren met haar werk op
onze school. Steeds meer en beter gaan
afstemmen op de verschillen die er zijn tussen
kinderen, zo kenmerkt zij zelf de ontwikkeling van
het onderwijs.
Naast haar werk voor de kleuters is juf Lida
waarnemend directeur en dacht zij op allerlei vlak
mee op beleidskeuzes die we als school maken.

Positief, nuchter en altijd vanuit het motto 'we
doen het samen'. Kinderen, ouders en
leerkrachten gaan haar als juf, als collega, als
mens heel erg missen. En dat zal wederzijds zijn,
weet ik. Tegelijk is het een voorrecht voor haar
om met pensioen te kunnen gaan en hopelijk te
gaan genieten van heel veel moois wat op haar
pad komt. We gunnen haar dat natuurlijk van
harte en wensen haar ook via deze nieuwsbrief
alle goeds!
Corona gaat niet met vakantie
In de Start VLOTte Babbel die op 2 september
verschijnt, krijgt u informatie over hoe wij omgaan
met de Corona maatregelen. Mocht er iets
veranderen doordat het aantal besmettingen
teveel toeneemt, dan moeten we ons weer aan
strengere richtlijnen gaan houden. We volgen
daarin zoals altijd de voorschriften die we krijgen
van de overheid en houden u op de hoogte.
En tot slot…
De VLOTte Babbel is de nieuwsbrief van het team
aan de ouders. Als directeur heb ik de eer om
deze te schrijven. Ik heb ook de eer om leiding te
mogen geven aan dit team van kanjers, stuk voor
stuk. Diep respect voor wat er aan werk is verzet,
aan enthousiasme is getoond en aan de krachtige
mentaliteit die ik in dit team elke dag mag
ervaren; schouders eronder en gaan! Ik zet mijn
collega’s graag aan het einde van dit schooljaar in
het zonnetje. Fantastisch werk!

Ik wens iedereen (ouders, leerlingen, team) toe
dat je uitgerust en wel straks de draad weer
oppakken!
Een hartelijke groet,
Jeanette van Loo, directeur van het Vlot.

