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Gigagroen 

We gingen 6 oktober op stap met de hele school 

om te zien hoeveel ‘gigagroens’ er te verzamelen 

is. In de natuur is zoveel te zien om je over te 

verwonderen en om mee te spelen. Met tassen 

vol kwamen we terug. En toen waren er ook nog 

veel moeders en vaders die op het plein stonden 

om onze verhalen te horen bij een kopje koffie of 

thee. Het was  een prachtig dag om samen te 

delen en samen te genieten. 

 

Op 5 oktober werd de Kinderboekenweek 

Gigagroen geopend. Alle kinderen zaten op de 

tribune. We luisterden en zagen en fabel (dat is 

een dierensprookje) van de leeuw en de muis en 

twee enge wolven. Gelukkig waren het geen 

echte, maar speelden de meester en juffen dit 

verhaal voor ons. Samen als school op de tribune 

zijn en naar een ‘voorstelling’ kijken, is altijd een 

feestje! 

In de Kinderboekenweek zijn we elke dag nog 

meer dan anders bezig met lezen. Zo lazen de 

grote kinderen voor aan de jonge kinderen. 

Ingespannen zitten kinderen samen aan een tafel, 

de ene leest en de andere luistert. Samen bekijken 

we plaatjes, horen het verhaal en genieten we van 

een mooi boek.  

Sportmix 

Vlissingen in Beweging is weer gestart met 

Sportmix. Hockey, voetbal, Sport & Spel wisselen 

elkaar af op donderdag na schooltijd (van 14.30 

tot 15.30). Je mag gewoon gratis en zonder 

aanmelding mee komen doen! We hopen dat er 

veel kinderen van het Vlot in de gymzaal te vinden 

zijn. Dit is voor kinderen van groep 5 tot en met 8. 

Sporten onder schooltijd: sportkleding mee! 

Elke maandag en woensdag hebben alle kinderen 

van groep 3 tot en met 8 gym op het rooster 

staan. Het is verplicht om sportkleding en 

sportschoenen te dragen. Wat ontzettend goed 

dat zoveel kinderen (en hun ouders) hier elke 

maandag en woensdag weer aan denken. Logisch 

ook, want zonder sportkleren mag je niet 

meedoen met de gymles. Niet vergeten dus! 

Elke woensdag water- en fruitdag 

We hebben eens geteld in de groepen en wow, 

wat gaat dit goed! En wat is het eigenlijk 

makkelijk: op woensdag mag je zelfs een LEGE 

beker mee naar school nemen. Je vult hem zelf op 

school met water. Natuurlijk mag dit op andere 

dagen in de week ook. Op woensdag is het 

verplicht, net als het eten van fruit of groente. 

 

Regel van de maand 

In een veilige school weet je wat er mag en wat er 

niet mag. Daarom werken wij met 

schoolafspraken die iedereen in de school kent. 

Kijk maar eens op de posters die ophangen in de 

gang, de foto’s met kinderen die het goede 

voorbeeld laten zien. Elke maand zetten we een 

regel centraal, zodat we het samen goed blijven 

doen. 
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De regel van de maand september was: we zorgen 

goed voor ons Chromebook of de iPad. Dat 

betekent dat we hier rustig mee lopen, dat we het 

Chromebook of de iPad wegleggen als we gaan 

eten en drinken. We gebruiken het Chromebook 

als hulpmiddel  bij het leren. 

 

5 oktober; dag van de leraar! 

Wat was het leuk om alle collega’s een attentie te 

mogen geven vorige week woensdag. En terecht! 

We hebben een team van leerkrachten, 

onderwijsassistenten, stagiaires en andere 

medewerkers met een groot hart voor uw en onze 

kinderen. We hopen dat u dit als ouder ook zo 

ervaart- en wat doet een compliment op zijn tijd 

dan goed! Namens Onze Wijs bedank ik alle 

teamleden van het Vlot! 

Vacatures op het Vlot 

Na de zomervakantie is juf Suzanne Meegdes bij 

ons gestart. Helaas was zij al bij het begin niet in 

staat om echt aan het werk te gaan in de klas. Juf 

Matthea, juf Jeanet en juf Anja maakten extra 

uren om haar te vervangen. Juf Suzanne heeft in 

goed overleg besloten om ontslag te nemen. Heel 

jammer, een teleurstelling voor haar en voor ons! 

Nu zijn we op zoek naar een goede opvolger voor 

haar. Op social media zag u misschien al de 

aangepaste vacature. Wij zoeken niet alleen 

iemand die in plaats van juf Suzanne kan komen 

werken. We willen ook graag zo snel mogelijk 

starten met een tweede kleutergroep. We houden 

u op de hoogte over het vervolg. 

Blijf zichtbaar in het donker 

De dagen worden weer 

korter; tijd voor een 

check van de 

fietsverlichting. Zorgt u 

er ook voor dat uw 

kind zichtbaar is in het 

donker? 

Parkeer veilig en waar 

het mag! 

De Kiss and Ride strook 

is GEEN parkeerplaats! Even stoppen, zorgen dat 

anderen er langs kunnen en weer door. Dat is de 

bedoeling. Moet u langer in de school blijven, dan 

vragen we u om uw auto op een plek te zetten 

waar je mag parkeren. Zo zorgen we samen voor 

rust en veiligheid bij het halen en brengen. 

Uit het team 

Juf Anja is al enkele weken ziek thuis en ook 

volgende week kan ze niet werken. Gelukkig kan 

ze op afstand wel ondersteunen. Juf Viveka is op 

dit moment de juf voor groep 4. We zijn blij dat ze 

dit wil en kan. 

In groep 5/ 6 is juf Claudia al wat vaker te zien. Als 

alles goed gaat, doet zij een zij-instroomtraject bij 

de HZ om leerkracht te worden. Zij zal als stagiair 

dan veel gaan lesgeven in groep 5/6. 

Het team van Het Vlot 

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur 

 

 


