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Ziek en geen vervanging 

We sluiten week vier van het nieuwe schooljaar af 

met helaas best wat zieken, zowel bij de kinderen 

als bij het team. Snotneuzen, buikgriep, koorts en 

Corona, we hebben er allemaal mee te maken! De 

herfst is weer begonnen en daarmee ook de 

virussentijd, lijkt het wel. 

We merken daarmee gelijk dat we qua bemensing 

heel krap in ons jasje zitten. Vervangers zijn er 

niet. We proberen altijd intern iets te regelen en 

te schuiven. Maar we hebben al een keer een 

beroep op u moeten doen om uw kind thuis te 

houden. 

Wat vraagt dit van u? Bij ziekte van een leerkracht 

die we niet kunnen vervangen, krijgt u bericht via 

Parro. Wij vragen u dan (dringend) om thuis of 

elders opvang te regelen. Lukt dit niet, dan 

zorgen wij ervoor dat uw kind opgevangen wordt 

op school door een van onze 

onderwijsassistenten. Het allerbelangrijkste 

hierin is dat u elke morgen voor schooltijd Parro 

checkt!  

Corona protocol 

Onze Wijs, waar Het Vlot bij hoort, heeft een 

protocol hoe we handelen als Corona weer 

toeneemt. Niet denkbeeldig en waarschijnlijk al 

actueel! Bovendien is het een verplichting van de 

overheid om dit in huis te hebben. Zodra dit 

goedgekeurd is door de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad, wordt u als ouder 

hierover door het bestuur van Onze Wijs  

geïnformeerd. 

Kopje koffie/thee op 6 oktober om twee uur! 

Zorgt u dat u volgende week donderdag op tijd op 

school bent om uw kind te halen? Wij vinden het 

leuk en gezellig om alle wachtende ouders dan 

een kopje koffie, thee of water te schenken. Even 

wat meer tijd voor een praatje met elkaar en 

ontmoeting. U kunt dan gelijk horen wat de 

kinderen voor leuke dingen 

beleefd hebben op de 

speurtocht naar Gi-ga-

groen! 

 

 

Kinderboekenweek: Gi-ga-groen! 

Gi ga groen is het thema dit jaar. In alle groepen 

zijn we hier tussen 5 en 14 oktober volop mee 

bezig. De opening vindt op een leuke en ludieke 

manier plaats komende woensdag bij de tribune 

met alle kinderen. In de week zelf zijn op allerlei 

momenten activiteiten gepland die het lezen 

stimuleren. Kinderen gaan bij elkaar in de klas op 

bezoek en lezen elkaar voor. Dat doen de 

meesters en juffen ook, dus niet alleen in hun 

eigen klas maar bij alle kinderen van alle groepen. 

In de groepen zelf wordt  van alles ondernomen. 

Ook gaan we naar buiten, op speurtocht naar alles 

wat Gigagroen is. Op 13 oktober sluiten we samen 

de Kinderboekenweek af in de natuur. Dit gebeurt 

allemaal onder schooltijd.  

Gebruikt u de Kinderboekenweek ook om thuis 

het voorlezen weer een ‘boost’ te geven? Wist u 

dat alle kinderen gratis lid van de bibliotheek zijn? 

We wensen iedereen veel leesplezier! 

Woensdag Water en Fruitdag 

De Nationale Kraanwaterdag op 28 september 

was een groot succes! Wat deden veel kinderen 

eraan mee! Wij willen het drinken van water op 

school stimuleren. Daarom vragen we u om uw 

kind elke woensdag niets anders dan water mee 

te geven. Dat mag natuurlijk op alle dagen van de 

week, maar op woensdag letten we er met elkaar 

op  dat zoveel mogelijk kinderen water drinken op 

school.  
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Wat leuk dat ook de gemeente hierbij wil helpen. 

De gemeente kreeg een brief van onze themaraad 

van 10 leerlingen met de vraag of ze een 

watertappunt binnen of buiten school willen 

plaatsen. Brandon en Kyra van het Buurtteam 

kwamen vertellen dat de gemeente dat echt wil 

gaan doen! We hopen dat ze daar vaart mee 

maken natuurlijk en tot die tijd tappen wij ons 

water gewoon uit de kraan in de klas als dat nodig 

is. 

 

Ouderbijdrage: al betaald? 

Had u het in de vorige Vlotte Babbel over het 

hoofd gezien? Dat geeft niet, daarom hier een 

reminder. En een betaallink om het u nog 

makkelijker te maken. We hopen dat u deze 

vrijwillige bijdrage wilt overmaken: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/

?id=w1NgC3XaQ3-8p6t6bwWGjQ 

Vermeld ALTIJD de voor- en achternaam van uw 

kind en in welke groep uw kind zit. Alvast 

bedankt! 

MR vergadering 

De MR heeft op 26 september vergaderd. Op de 

agenda stond onder andere de besteding van de 

ouderbijdrage en het Corona protocol. Ook 

werden zij geïnformeerd over hoe de school dit 

jaar verder wil ontwikkelen. Dit staat in het 

jaarplan van de school.  

We hebben een actieve en betrokken MR die 

graag meedenkt over goed onderwijs. Wilt u ook 

iets bij hen onder de aandacht brengen? Dat kan 

door te mailen naar mrhetvlotichtus@onzewijs.nl 

Verslag van de studiedag 

Op 27 september waren alle kinderen vrij. Ons 

team is met drie thema’s aan het werk gegaan: 

1. Wat betekent het om goed onderwijs te 

geven aan alle kinderen, ook kinderen die 

sneller ontwikkelen en meer kunnen dan de 

anderen in de groep? Wij geven al langere tijd 

extra begeleiding aan deze kinderen. Hoe 

kunnen wij het aanbod in de groep zelf 

versterken? Wat hebben deze en veel andere 

kinderen nodig? Hiermee kunnen we gelijk in 

de groep verder en in januari volgt een 

tweede studiemoment voor het hele team. 

2. Samenwerken met goede werkvormen: wat 

kun je inzetten, waarom doe je het, wat levert 

het op? In onderwijstermen heet dit 

Coöperatieve Leerstrategieën. Daarbij horen 

team- en klasbouwers om samen te bouwen 

aan een fijne groep. En didactische structuren 

om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij 

het leren. We hebben onze afspraken 

hierover herhaald en opnieuw ook zelf ermee 

geoefend. 

3. Wat zeggen de toets gegevens van vorig 

schooljaar ons? Alle kinderen zijn 

geobserveerd en getoetst. Wij kunnen zien 

welk vak of onderdeel in de hele school of in 

een bepaalde groep nog meer aandacht nodig 

heeft. Dit hebben we samen gezien. In ons 

jaarplan staat beschreven wat we hiermee 

doen. Dit noemen we ‘cyclisch en planmatig 

werken’ en hoort bij ons kwaliteitsbeleid. 

We hopen zo met elkaar als team aan de kinderen 

steeds beter onderwijs te kunnen geven. Een 

studiedag is voor ons een dag hard werken voor 

dat goede doel! 

Het team van Het Vlot 

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur 

 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=w1NgC3XaQ3-8p6t6bwWGjQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=w1NgC3XaQ3-8p6t6bwWGjQ

