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Sinterklaas op school 

Gelukkig is het hem gelukt: vandaag was de Sint 

op bezoek! Spannend was het wel, zoals elk jaar 

hopen we steeds maar dat het hem lukt om de 

school te vinden! We hebben hem een warm 

welkom gegeven en alle kinderen mochten groep 

voor groep bij hem op bezoek. Omdat hij toch een 

dagje ouder wordt, kon de Sint rustig blijven 

zitten. Hij vertelde dat hij heeft genoten van alle 

leuke dingen die de kinderen hebben gedaan, 

verteld, gezongen en lieten zien. 

We bedanken de ouders van de OR die hielpen bij 

dit feest en wensen de Sint een goede thuisreis! 

 

Ruzie lossen we op door een gesprek te voeren 

Groep 7 en 8 hebben samen een filmpje gemaakt 

over deze regel.  

Wat leren we daarbij? Dat het goed is om naar 

elkaar te luisteren en elkaars verhaal te kennen. 

Dat je op jezelf let en niet door de ander heen 

praat in het gesprek. Dat je na het gesprek elkaar 

bijvoorbeeld de hand schudt en excuus aanbiedt. 

Dat je altijd om hulp naar de juf of meester kan 

gaan. 

In alle klassen is het filmpje gedeeld en bekeken. 

Het helpt ons elke dag, want ruzie maken hoort er 

bij en is geen probleem. Als je er maar samen 

uitkomt en weer verder kunt daarna. 

 

 

De VLOTte Babbel en Parro: lees ze goed! 

Wat jammer dat u als ouders nu weer niet in de 

school mag komen. Daarom is het nog 

belangrijker om goed te lezen wat er op school 

gebeurt. U kunt dan de verhalen van uw kind 

beter plaatsen en er nog eens naar vragen. Hoe 

zorgen wij dat u goed op de hoogte blijft? 

We werken met Parro om nieuws over de groep 

te geven. Als we werken aan een bepaald thema, 

als er opdrachten zijn gegeven om thuis te doen, 

als er iets speciaals is gebeurd in de klas: dit ziet u 

op de pagina van de groep. We vragen u om dit 

elke dag te bekijken, dat kan samen met uw kind. 

Vaak staan er leuke foto’s op! 

We sturen een VLOTte Babbel met informatie die 

voor alle groepen geldt. Berichten over vakanties, 

studiedagen, projecten in de hele school en een 

toelichting waarom we de dingen doen zoals we 

doen. Ook de Corona maatregelen leest u daarin. 

De VLOTte Babbel komt elke twee weken uit. Het 

is belangrijk dat u deze altijd leest. 

Groep 8 en de IEP toets 

Alle kinderen vanaf groep 3 gaan dit jaar werken 

met de IEP toets (IEP= Inzicht in Eigen Profiel). De 

toetsen voor lezen, taalverzorging en rekenen 

worden in januari gemaakt. De kinderen in groep 

8 hebben deze toetsen echter al gemaakt. 

Hierdoor kunnen we heel goed zien wat de 

kinderen al beheersen en waar ze de komende tijd 

nog aan kunnen werken. Groep 8 is een bijzonder 

jaar, als afsluiting van de tijd op de basisschool. 

Het is onze taak om samen met het voortgezet 

onderwijs en u als ouders te zorgen voor een 

goede overstap aan het einde van dit jaar. In april 

maken de kinderen de IEP eindtoets. Deze is 

bedoeld als laatste check of we als school goed 

zitten met het advies. Met deze toets werken we 

overigens al enkele jaren. 
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Heeft u vragen over hoe we dit als school 

aanpakken, dan kunt u dit met de leerkracht 

bespreken. 

De Schoolschrijver 

Lezen is bij ons een speerpunt: sinds dit schooljaar 

werken we met de aanpak van Lezen Is Top. 

Kortweg List. Leesplezier in alle groepen staat 

centraal. Deze weken wordt dat plezier nog 

groter. Lezen heeft veel te maken met schrijven. 

 

Door mee te doen aan het landelijke project van 

De Schoolschrijver ontdekken de kinderen wat het 

is om zelf te schrijven. Van een zin tot een 

verhaaltje of gedicht. De lessen worden online 

gegeven door echte schrijvers. Afgelopen dinsdag 

kwam Marlies Verhelst een gastles geven in 

meerdere groepen. Van leesplezier naar 

schrijfplezier dus! 

Het lezen krijgt bij ons altijd veel aandacht, ook in 

samenwerking met de bibliotheek. Juf Ellen van 

de bieb bezoekt onze klassen momenteel online.  

Nog een paar schoolafspraken 

Ter herinnering: als uw kind gym heeft, moeten 

het gymkleding aan. Wilt u daar op letten, het 

gebeurt nogal eens dat kinderen dit vergeten! 

Groep 3 tot en met 8 gymt op woensdag, groep 3 

tot en met 6 ook op maandag en groep 7/ 8 op 

vrijdag. Voor groep 1 en 2 geldt dat de kinderen 

op school gym- of balletschoentjes nodig hebben. 

Deze blijven op school. 

En op woensdag is het fruitdag: op die dag neem 

je dus geen koek mee naar school. Fruit mag 

natuurlijk altijd, maar op woensdag moet het! 

De Corona regels 

Sinds maandag 29 november zijn er nieuwe regels 

en adviezen van de overheid. Deze stonden in de 

VLOTte Babbel die op 28 november is gestuurd. 

Drie dingen halen we er nog even uit: 

1. het snottebellenbeleid: bij een lichte 

verkoudheid blijft uw kind thuis en laat u het 

testen. Wat nu als uw kind chronisch verkouden 

is? Wij vragen u om voor de zekerheid regelmatig 

een zelftest te doen. Overleg met de leerkracht 

wat verstandig is. Wij willen ook niet dat kinderen 

wekenlang thuis moeten blijven natuurlijk. Goed 

overleg is belangrijk daarom! 

2. het zelftesten voor groep 6 tot en met 8. Wij 

krijgen 6 december zelftesten die we aan de 

kinderen uitdelen. Testen gebeurt nooit op school. 

De overheid adviseert u om twee keer per week 

een zelftest te doen als uw kind in groep 6 tot en 

met 8 zit. Dit blijft altijd uw eigen 

verantwoordelijkheid en keuze. Wilt u een zelftest 

als uw kind jonger is? Stuurt u mij dan een mail: 

j.vanloo@onzewijs.nl. Mogelijk zijn er wat over en 

kunnen we wat regelen. 

3. de kerstviering doen wij dit jaar onder 

schooltijd in de eigen groep. Uw kind gaat daarom 

op 23 december gewoon tot 14.15 uur naar 

school. We doen vanwege de Corona regels geen 

activiteiten in de avond. 

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