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Een vrolijk plein 

Wat zag het er vrolijk en feestelijk uit afgelopen 
woensdag. De zon scheen, het plein was versierd 
en het plein lag vol met kleedjes. We vonden het 
als team heel fijn om zoveel vaders, moeders en 
verdere familie te zien. Lekker eten en drinken 
met elkaar, bijpraten na een periode van vakantie 
en vaak nog veel langer. Een prachtige start van 
het nieuwe schooljaar. In deze weken zijn we in 
de groepen ook bezig met ‘Goed van Start’ en 
voeren we startgesprekken. De picknick op het 
plein met zoveel van u paste daar helemaal bij! 

 

Wie komt erbij in de ouderraad? 

Nu het weer mag, willen we ook weer graag: 
samen zorgen voor een sfeervolle en actieve 
school. Ouders en school werken daarin graag 
samen in de ouderraad. U helpt als ouder de 
school enorm! Wilt u meer weten over de 
ouderraad, wilt u helpen? Geef het door aan de 
juf/meester van de groep of aan juf Jeanette, 
j.vanloo@onzewijs.nl 

Corona maatregelen 

Dit weekend veranderen de Corona regels. We 
zetten dit voor u en de kinderen op een rij wat dit 
inhoudt voor school; 

Voor de kinderen in groep 1 tot en met groep 4 
verandert er niet veel. U brengt uw kind bij de 
buitendeur waar de juf u en uw kind opwacht. Er 
is tijd voor een kort praatje of een mededeling. 
Vindt uw kind het leuk om even met u binnen te 

kijken? Vraag het even aan de juf: dit kan het 
beste na schooltijd dan. Het is volgens de Corona 
regels gelukkig weer toegestaan dat ouders 
binnen komen. Dat vinden wij erg fijn! We vinden  
het ook belangrijk om elkaar de ruimte te geven. 
Daarom kiezen we er niet voor om alle ouders 
elke dag in het lokaal te laten komen. 

De kinderen in groep 5 tot en met 8 kunnen prima 
zelf naar binnen. Natuurlijk is het fijn als u een 
keer meeloopt als daar een reden voor is en dat 
mag ook. Houdt u zelf in de gaten hoe druk het is 
in de gang. U kunt de juf of meester ook altijd iets 
vragen als deze meeloopt naar buiten. 

We kijken hoe dit bevalt tot de herfstvakantie. 
Laat u dit ook aan ons weten. Zo nodig passen we 
deze regels weer aan. 

Basisregels 

Wij blijven ons de school houden aan de 
basisregels: 

We geven elkaar de ruimte en schudden geen 
handen. 

We wassen onze handen vaak en goed, hoesten 
en niesen in de elleboog. 

We blijven thuis bij klachten en laten testen. Dat 
geldt ook voor kinderen. Volwassenen en 
kinderen blijven thuis tot de testuitslag. Het is 
voor school belangrijk om te weten hoe de uitslag 
is. Een groep gaat niet meer altijd in quarantaine. 
Dit stemmen we af met de GGD. 

We zorgen voor voldoende frisse lucht in de 
ruimtes en laten het gebouw regelmatig 
doorluchten. Houdt u met de kleding van uw kind 
rekening hiermee, vooral als het buiten weer wat 
kouder wordt. 

Kinderboekenweek 

Op 6 oktober start de Kinderboekenweek. 
Worden wat je wil! Dat is een mooi thema om 
met elkaar over te lezen, schrijven en dromen. 
Lezen is zo belangrijk voor iedereen! We houden u 
op de hoogte hoe we hier op school mee aan het 
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werk gaan. Kijk alvast eens op de site: 
https://kinderboekenweek.nl/ 

 

Wereld in getallen 5 

Op school wordt er elke dag gerekend. Het is een 
belangrijk basisvak. Dit jaar zijn we in groep 3 tot 
en met 8 gaan werken met een nieuwe methode. 
Deze heet ‘De Wereld in Getallen’, versie 5 
(afgekort WIG 5).De oude methode (Rekenzeker) 
voldeed niet meer aan onze wensen en werd ook 
niet meer geleverd.  

Waarom kozen we voor deze methode? We 
hebben in het afgelopen jaar als team gekeken 
wat we bij rekenen belangrijk vinden. Daarna 
hebben we uitgezocht welke methode daar het 
beste bij past. WIG5 kwam daar het sterkste uit. 
We kozen voor een papieren versie. Kinderen 
leren daardoor goed op papier te rekenen, als 
leerkrachten kunnen we hun denkstappen goed 
volgen. Er zit ook een digitaal oefendeel bij de 
methode, hiermee kunnen de kinderen aan het 
werk als ze klaar zijn met opdrachten uit het 
werkboek. 

Wat merken u en uw kind daarvan? 

De methode ziet er anders uit en de aanpak van 
sommige sommen is ook anders. Dat merken de 
kinderen in de hogere groepen het meest. Zij 
leren hoe je moeilijke bewerkingen (delen, 
vermenigvuldigen en breuken) zo kunt doen dat 
het niet alleen een ‘trucje’ is, maar dat je ook 
goed begrijpt hoe het werkt. Voor veel kinderen is 
dit een goede manier van werken. We letten goed 
op bij de kinderen die hiervan in de war kunnen 
raken. Kinderen in de bovenbouw kunnen ook de 
oude manier (strategie) blijven gebruiken. 

In de groepen 1 en 2 werken we niet met WIG 5. 
Wel weten we wat jonge kinderen moeten 
kunnen voor ze met het rekenen in groep 3 

kunnen beginnen. Niet alleen het tellen, maar ook 
het kennen van vormen, begrippen, meetkunde 
en kennismaken met de tijd/klokkijken hoort 
daarbij. We zorgen dat bij het aanbod in groep 1 
en 2 spelenderwijs gewerkt wordt aan het 
bereiken van de rekendoelen. 

Op de teamdagen en overlegmomenten 
bespreken we met elkaar hoe we het beste 
kunnen werken met WIG 5. We evalueren dit 
vaak, leren daarmee veel van elkaar. 

Stagiaires 

Op onze school leren de kinderen veel, maar we 
zijn ook een stageschool. Studenten van de HZ en 
Scalda zijn in meerdere klassen om het vak van 
leerkracht of onderwijsassistent te leren. Soms 
zijn er ook stagiaires van een andere opleiding. Dit 
jaar is Joey in groep 1 bij juf Jeanet, Elvan in groep 
5 tot en met 6 en Atifa in de kleutergroepen. 

Mogelijk starten binnenkort nog enkele stagiaires, 
dat geven we later aan u door. 

Medezeggenschapsraad 

Het Vlot heeft samen met de Ichtusschool een 
medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en 
leerkrachten die meedenken en advies geven over 
het beleid van de school. Komende maandag, 27 
september, is de eerste vergadering. Op de 
agenda staat onder andere welke plannen we 
hebben als school met de NPO gelden, hoe we de 
ouderbijdrage besteden, de schoolgids en hoe we 
zorgen voor goede ventilatie in de lokalen. Voor 
het Vlot zitten Judith Bimmel (moeder van Nadia 
en Pepijn) en Maarten van Rossum (vader van 
Alex en Lisa) in de oudergeleding. Juf Nicole is lid 
van de personeelsgeleding. 

 

Het team van het Vlot. 
 
 
Namens hen, Jeanette van Loo, directeur. 
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