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Mag  mijn  kind  naar  school?  

Lastig  om  dat  te  beslissen:  je  kind  is  verkouden,  of  
een  beetje  hangerig.  Zijn  dit  klachten  om  thuis  te  
blijven?  En  wat  als  er  iemand  anders  in  het  gezin  
ziek  is?  Wij  sturen  bij  deze  nieuwsbrief  een  
‘beslisboom’  mee.  Door  de  vragen  hieruit  te  
beantwoorden,  weet  u  waar  u  aan  toe  bent.  Wij  
vragen  u  om  deze  goed  te  bewaren  en  te  
gebruiken!  

Sporten  na  schooltijd,  elke  donderdag!  

Elke  donderdag  van  kwart  voor  drie  tot  kwart  voor  
vier  kunnen  kinderen  uit  groep  5  tot  met  8  lekker  
komen  sporten  in  de  gymzaal  van  de  Combinatie.  
Wat  je  allemaal  kunt  doen,  staat  in  de  bijlage.  

Dikke  bandenrace  

Wij  doen  op  28  september  mee  aan  de  Dikke  
Banden  Race.  Dat  was  vorig  jaar  een  feestje  en  
dat  willen  we  graag  weer  zo  laten  zijn!  U  krijgt  via  
Parro  bericht  over  hoe  dit  verder  gaat.  We  hebben  
er  zin  in!  

Goed  om  te  weten  over  Corona  en  school  

Vorige  week  lukte  het  niet  om  vervanging  te  
krijgen  voor  groep  1/  2.  De  ouders  kregen  een  
bericht  via  Parro  en  de  mail  en  de  kinderen  
hadden  een  dag  geen  school.    Zeer  vervelend  
natuurlijk!  We  merkten  ook  dat  niet  iedereen  het  
bericht  had  gelezen,  daarom  nog  eens  hoe  
belangrijk  het  is  om  dit  in  de  gaten  te  houden.  

Als  u  de  media  volgt,  dan  weet  u  hoe  groot  het  
probleem  is:  een  leerkracht  heeft  klachten,  moet  
zich  laten  testen,  dat  kost  een  paar  dagen  en  mag  
dan  niet  werken.  We  hopen  dat  de  overheid  snel  
uitvoert  wat  ze  beloofd  hebben:  leerkrachten  
krijgen  voorrang.  Ook  dan  kost  het  nog  even  tijd.    

Wat  is  dan  belangrijk  voor  u?  Kijk  alstublieft  elke  
avond  en  ochtend  op  Parro  of  op  de  mail.  En  
houdt  er  rekening  mee  dat  er  opeens  opvang  
nodig  is  voor  uw  kind.  We  doen  echt  ons  best  om  
dit  te  voorkomen  natuurlijk!  

  

Stagiaires  in  de  school  

Wij  werken  graag  samen  met  de  Pabo  en  de  
opleiding  voor  onderwijsassistenten  van  Scalda.  
Dit  jaar  is  er  in  elke  groep  een  stagiaire.  In  deze  
Vlottte  Babbel  stellen  zij  zich  aan  u  voor.    

  

Mijn  naam  is  Suzanne  en  ik  ben  19  jaar  oud.  
Ik  volg  de  opleiding  onderwijsassistent  en  zit  
in  het  derde  leerjaar.  Ik  loop  stage  in  groep  
3/4  en  ik  hoop  daar  veel  van  te  kunnen  leren.  
Het  leuke  vind  ik  dat  ik  nu  eens  mee  kan  
lopen  met  een  combinatie  groep.  Verder  werk  
ik  veel  buiten  school.  In  mijn  vrije  tijd  zwem  ik  
vaak  en  loop  ik  vaak  hard.  

  

  

Ik  ben  Elke  Peters  en  volg  de  opleiding  Leraar  
Basisonderwijs  op  de  HZ.  Sinds  begin  dit  
schooljaar  loop  ik  stage  in  groep  5/6  op  Het  
Vlot,  onder  begeleiding  van  meester  Mart.  Ik  
hoop  te  kunnen  leren  hoe  ik  ieder  kind  het  
onderwijs  kan  bieden  dat  zij  nodig  hebben.  
Buiten  de  schooluren  ben  ik  vooral  te  vinden  
bij  mijn  vriendinnen  of  in  een  danszaal.  Ik  kijk  
uit  naar  wat  dit  schooljaar  gaat  brengen.  
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Mijn  naam  is  Sukeyna,  ik  ben  17  jaar  oud  en  
woon  in  Vlissingen.  Ik  doe  de  opleiding  
onderwijsassistent  niveau  4  op  het  Scalda  in  
Goes.  Ik  zit  nu  in  mijn  tweede  leerjaar.  Ik  kom  
stage  lopen  in  groep  7/8  op  de  maandag,  
dinsdag  en  woensdag.  Ik  ben  sociaal,  
behulpzaam  en  vind  het  leuk  om  met  kinderen  
te  werken.  Ik  hoop  dit  jaar  te  leren  om  les  te  
kunnen  geven.  In  mijn  vrije  tijd  vind  ik  het  leuk  
om  te  lezen,  zingen  en  om  met  vriendinnen  af  
te  spreken.  Als  er  vragen  zijn  kunt  u  ze  altijd  
stellen.  Ik  heb  erg  veel  zin  in  het  aankomende  
jaar!  

Andere  stagiaires  stellen  zich  in  de  volgende  
Vlotte  Babbel  aan  u  voor.  

Ouderraad  

De  ouderraad  helpt  school  bij  het  organiseren  
van  allerlei  activiteiten.  Het  is  fijn  als  er  
nieuwe  ouders  bij  komen,  met  name  voor  
groep  1  en  2.  Wilt  u  meer  weten  over  wat  dit  
inhoudt?  Juf  Lida  (l.brokking@onzewijs.nl)en  
juf  Sandra  (s.kluwen@onzewijs.nl)  kunnen  
daar  meer  over  vertellen.    

Medezeggenschapsraad  

Als  school  maken  wij  allerlei  keuzes,  het  hele  
jaar  door.  We  proberen  dit  altijd  zo  helder  
mogelijk  naar  u  te  verwoorden.  Meedenken  
en  feedback  vinden  wij  belangrijk.  Iedereen  
mag  dat  doen!    

Een  wettelijke  regeling  is  dat  wij  onze  keuzes  
bespreken  met  de  Medezeggenschapsraad.  
Omdat  wij  hierin  samenwerken  met  de  
Ichtusschool,  is  de  MR  ook  van  beide  scholen  

samen.  Judith  van  Woerkom  en  Maarten  van  
Rossem  zijn  lid  van  de  oudergeleding  namens  
het  Vlot.  Juf  Nicole  is  afgevaardigde  van  de  
personeelsgeleding.  Daarnaast  zijn  er  nog  
drie  leden  van  de  Ichtusschool.  Wilt  u  de  MR  
benaderen  met  een  vraag  of  opmerking,  dan  
kan  dit  via  hun  mailadres:  
mrhetvlotichtus@onzewijs.nl.  

De  eerstvolgende  vergadering  is  op  28  
september.  

  

Kinderboekenweek:  En  toen.  

Je  hebt  geen  tijdmachine  nodig  om  andere  
tijden  te  ontdekken:  leer  de  wereld  van  
vroeger  te  kennen  door  boeken  te  lezen!  De  
Kinderboekenweek  start  op  30  september.  
Spannende  verhalen  over  vroeger,  
bijvoorbeeld  over  ridders  en  kastelen,  prinsen  
en  prinsessen.  Natuurlijk  gaan  wij  hier  op  
school  mee  aan  het  werk.  Via  Parro  zullen  wij  
u  op  de  hoogte  houden  van  alle  leuke  en  
leerzame  activiteiten.  Zodat  u  er  thuis  naar  
kunt  vragen  en  mee  kunt  leven  of  lezen…  

Privacy  

Wij  vragen  toestemming  voor  het  gebruik  van  
noodzakelijke  gegevens.  Dit  doen  wij  elk  jaar.  
Het  enige  wat  u  hoeft  te  doen  is  via  Parro-
Instellingen-Privacy  aan  te  geven  dat  u  
toestemming  geeft  voor  verschillende  
doeleinden.  Ons  uitgangpunt  is:  we  gebruiken  
alleen  wat  nodig  is  en  gaan  zorgvuldig  met  uw  
gegevens  om.    Wilt  u  alstublieft  checken  of  u  
de  privacy  voorkeur  voor  uw  kind(eren)  heeft  
aangevinkt?  

Vlotte  Babbel  3  verschijnt  over  twee  weken.  
  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  Het  Vlot.  
  

  


