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En  toen…  

Er  zijn  vele  kilometers  gelezen  in  alle  
groepen!  Wat  een  enthousiasme  bij  de  
kinderen  om  mee  te  doen  aan  de  leesrace  die  
we  hielden:  hoe  zorgen  we  dat  we  de  finish  
halen  met  alle  boeken  die  we  als  school  uit  
krijgen  in  de  afgelopen  twee  weken.  En;;  het  is  
gelukt!!  

Over  goed  leesonderwijs  was  veel  in  het  
nieuws  de  afgelopen  weken.  Wat  mogen  wij  
als  school  trots  zijn  op  wat  wij  zien  bij  de  
kinderen.  Elke  dag  wordt  veel  gelezen,  op  
allerlei  manieren.  En  dat  zien  we  terug  aan  de  
resultaten.  Daarom  zijn  bij  deze  VLOTte  
Babbel  vier  bijlages  toegevoegd.  Van  elke  
stamgroep  een  verslag  met  foto’s  van  wat  er  
in  de  Kinderboekenweek  is  gedaan.  Leest  u  
ze  vooral  samen  met  uw  kind:  zo  kan  uw  kind  
nog  makkelijker  vertellen  over  waar  hij  of  zij  
op  school  mee  bezig  was.  

  

  

Hoe  waren  de  eerste  acht  weken?  

Alsof  het  al  helemaal  gewoon  is,  zo  gaat  het  
nu.  Om  tien  voor  9  gaan  de  deuren  van  de  
stamgroepen  open  en  zie  je  kinderen  met  wat  
ze  nodig  hebben  op  weg  naar  een  andere  juf  
of  meester.  Want  in  de  eerste  helft  van  de  
ochtend  wordt  er  wel  in  zes  instructiegroepen  
gewerkt.  Kleine  groepen  met  aandacht  voor  
ieder  kind.  Het  eerste  deel  voor  rekenen  en  
het  tweede  deel  voor  spelling.  Dus  om  half  
tien  zie  je  weer  kinderen  door  de  gang  lopen,  
want  misschien  werk  je  dan  wel  in  een  andere  
groep.  

Het  lijkt  ons  goed  om  na  de  eerste  periode  
aan  u  verslag  te  doen.  Als  team  zitten  we  
wekelijks  bij  elkaar  om  te  evalueren  wat  er  
goed  gaat  en  beter  kan.  En  maken  we  gelijk  
een  plan  om  dat  uit  te  voeren.  We  houden  
elkaar  goed  op  de  hoogte.  Niet  alleen  over  
hoe  we  het  handig  organiseren,  maar  vooral  
over  hoe  het  gaat  met  de  kinderen.  Met  uw  
kind.  Want  daar  doen  we  het  voor.  

Wat  zien  we?  De  kinderen  zijn  heel  snel  
gewend  geraakt  aan  een  andere  manier  van  
werken.  Ze  geven  aan  dat  ze  het  fijn  vinden  
en  ze  halen  vaak  betere  resultaten  dan  eerder  
op  de  toetsen  die  bij  de  methode  horen.  Er  
zijn  kinderen  die  lesstof  herhalen  van  een  
eerder  jaar.  Door  het  te  herhalen  wordt  de  
basis  veel  beter:  ze  ervaren  succes!  Er  is  
meer  rust  en  plezier  in  de  school.  Er  wordt  
hard  gewerkt  door  leerlingen  en  leerkrachten.  
Als  team  zijn  wij  zeer  enthousiast  over  deze  
verandering.  

We  kijken  goed  naar  wat  de  kinderen  nodig  
hebben.  Geen  een  kind  is  gelijk  en  we  willen  
elk  kind  goed  in  beeld  hebben.  De  resultaten  
van  rekenen  hebben  we  gisteren  besproken  
met  het  hele  team.  Dit  helpt  de  leerkrachten  
om  doelen  te  stellen  die  kinderen  uitdagen.  
Na  de  herfstvakantie  bespreken  we  de  
resultaten  van  spelling.  

Het  werken  met  stamgroepen  en  
instructiegroepen  geldt  voor  groep  3  tot  en  
met  8.  Juf  Lida  en  juf  Sandra  zijn  wel  
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betrokken  bij  alle  overleggen.  De  werkwijze  in  
groep  1  en  2  is  echter  niet  veranderd:  de  
kinderen  zitten  samen  in  de  kleutergroep,  met  
op  woensdag  en  donderdag  schakelklas  met  
extra  aandacht  voor  alles  wat  met  taal  te  
maken  heeft.  

Wat  vertelt  uw  kind  thuis  over  deze  aanpak?  
Daar  zijn  we  erg  nieuwsgierig  naar.  Wilt  u  dit  
eens  aan  ons  mailen,  zodat  we  weten  hoe  uw  
kind  er  thuis  over  praat?  Welke  vragen  heeft  u  
zelf  nu  u  dit  leest?  Uw  reacties  kunt  u  mailen  
en  bespreken  we  in  het  team.    

Ouderbijdrage:  reminder  

Wij  vragen  net  als  voorgaande  jaren  om  een  
vrijwillige  bijdrage  van  €20,00.  Dit  gebruiken  
wij  voor  de  kosten  die  niet  vergoed  worden  
door  de  overheid.  In  de  vorige  Vlotte  Babbel  is  
dit  uitgelegd.  U  kunt  dit  storten  op  
rekeningnummer  NL98  RABO  0312  2195  63  
ter  name  van  Onze  Wijs.  Zet  u  de  naam  van  
uw  kind  en  de  groep  erbij.  Alvast  hartelijk  
bedankt!!  

Heeft  u  problemen  met  het  betalen  van  dit  
bedrag?  Dan  verwijzen  we  u  door  naar  de  site  
van  Stichting  Leergeld:  www.leergeld.nl  

  

Corona    

We  zijn  blij  met  de  keuze  van  de  overheid  om  
de  scholen  op  te  houden.  Het  geeft  ook  een  
verantwoordelijkheid  die  we  samen  moeten  
nemen.  In  de  vorige  VLOTte  Babbel  
benoemde  ik  die  ook.  Voor  u  als  ouders  gaat  
het  om  het  volgende:  

1.   Blijft  u  bij  het  brengen  en  halen  kort  
op  het  plein  en  houdt  1,5  meter  
afstand  tot  andere  ouders  en  de  
leerkracht.  

2.   Is  iemand  in  het  gezin  ziek?  Kijk  goed  
op  de  beslisboom  of  uw  kind  naar  
school  mag.  Een  verkouden  kind  mag  
naar  school,  maar  gebruik  daarbij  ook  
uw  gezond  verstand.  
https://www.boink.info/download-

beslisboom-verkouden-kinderen-
toelaten  

3.   Houdt  er  rekening  mee  dat  wij  soms  
een  groep  geen  les  kunnen  geven.  Dit  
delen  wij  via  Parro  en  de  mail.  Het  is  
absoluut  nodig  om  elke  dag  uw  mail  
en  Parro  te  bekijken  en  noodopvang  
achter  de  hand  te  hebben.  

In  de  afgelopen  acht  weken  hebben  wij  drie  
keer  een  leerkracht  niet  kunnen  vervangen,  
waarvan  een  keer  op  het  Vlot  en  twee  keer  op  
de  Ichtusschool.  Wij  bedanken  u  als  ouders  
voor  de  flexibiliteit  die  dan  nodig  is.  Gelukkig  
is  in  geen  van  de  gevallen  gebleken  dat  een  
leerkracht  Corona  had.    

Wat  als  er  wel  Corona  wordt  geconstateerd  
bij  een  leerling  of  leerkracht?  Wij  laten  ons  
dan  direct  adviseren  door  de  GGD.  Ook  dan  
is  het  mogelijk  dat  een  groep  of  meerdere  
groepen  geen  les  kunnen  krijgen  op  school.  
Voor  deze  situaties  maken  wij  een  noodplan  
waarvan  we  u  binnenkort  op  de  hoogte  
stellen.  

Uit  het  team  

Juf  Anja  is  langdurig  ziek  en  daardoor  helaas  
nog  niet  in  staat  om  op  school  te  zijn.  Zij  had  
twee  taken  binnen  school:  intern  begeleider  
en  extra  ondersteuning  van  kinderen.  De  
taken  van  intern  begeleider  blijven  gedaan  
worden  door  meester  Werner.  Hij  is  verspreid  
over  de  week  twee  dagen  op  school.  De  taken  
van  ondersteuning  zijn  in  onze  nieuwe  opzet  
verdeeld  over  het  team,  omdat  we  nu  werken  
in  instructiegroepen.  In  de  uren  die  juf  Anja  
daarvoor  werkte,  is  juf  Iris  op  school.  Zowel  
meester  Werner  als  juf  Iris  blijven  hier  in  
principe  zo  lang  als  nodig  is.  We  zijn  in  deze  
tijden  blij  met  de  goede  vervanging  die  we  
hebben.  

Vlotte  Babbel  4  verschijnt  6  november.  Denkt  
u  aan  de  studiedag  van  4  november?  Alle  
kinderen  zijn  dan  vrij.  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  Het  Vlot.  

  


