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Koken met elke groep 

Lang geleden (voor 

Corona bestond) hadden 

wij de prachtige 

gewoonte om twee keer 

per jaar met elke groep iets klaar te maken in de 

keuken. Er zijn vast ouders van de oudere 

kinderen die zich dat nog herinneren! We willen 

hiermee weer gaan beginnen. Allereerst eens iets 

makkelijks, waarbij kinderen altijd kunnen helpen 

(fruitspiesjes, soep koken, broodjes bakken, 

mueslireep maken). Wilt u helpen hierbij? Dan 

kunt u dat doorgeven via Parro aan de juf of 

meester. Wij starten hiermee zodra we genoeg 

ouders hebben om te helpen.  Geeft u zich dus zo 

snel mogelijk op! Het mag ook via mail bij 

j.vanloo@onzewijs.nl 

Luizenpluizen 

Controleert u thuis regelmatig het haar van uw 

kinderen? Wij proberen dit op school ook te doen 

en kunnen daar best hulp bij gebruiken. U leert 

van juf Viveka hoe het moet en samen met een 

paar andere ouders is dit dan zo gebeurd! U kunt 

zich opgeven via mail bij j.vanloo@onzewijs.nl 

Regel van de maand 

Alle kinderen vanaf groep 3 gymmen elke week op 

maandag en woensdag. Wij vinden het erg 

belangrijk dat kinderen dan gymkleren 

aantrekken: daarin bewegen ze makkelijker en het 

is ook hygiënisch. Kinderen die geen gymkleren 

meenemen, kunnen niet meedoen aan de gymles. 

We vragen u met klem om hier goed op te letten, 

elke maandag en woensdag. 

 Kleuters gymmen als het buiten regent. Zij 

hebben hun gymschoenen op school liggen.  

IEP Hart en Handen 

We werken op onze school met het 

leerlingvolgsysteem van IEP (Inzicht in Eigen 

Profiel). In november vullen de kinderen van 

groep 3 tot en met 8 de module ‘Hart en Handen’ 

in. Dat is echt anders dan bij CITO, die we vroeger 

hadden. Het helpt ons om kinderen nog beter te 

leren kennen. Hoe kijken zij naar zichzelf? 

De vragenlijsten worden 

digitaal afgenomen (voor 

de jonge kinderen 

voorgelezen via audio) 

en gaan over; 

• Leeraanpak (hoe 

plan en organiseer ik 

mijn werk?) 

• Sociaal emotionele ontwikkeling (hoe kijk ik 

naar mezelf, hoe ga ik om met mijn gevoelens 

en die van anderen?) 

• Creatief vermogen (hoe ontwikkel ik me het 

liefst en wat heb ik daarbij nodig?) 

• In groep 6,7 en 8 horen daar ook de 

tevredenheidsvragenlijsten bij. In groep 3 tot 

en met 5 zijn deze lijsten niet digitaal maar op 

papier. 

Bij deze vragenlijsten gaat het nooit om GOED of 

FOUT. Je ziet als uitkomst een ‘spindiagram’ zoals 

deze bijvoorbeeld 

Er hoort ook geen score bij zoals bij taal en 

rekenen en het vraagt altijd om gesprek. Het helpt 

uw kind en ons om uw kind beter te begrijpen.  

Vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om dit niet 

toe te voegen aan het rapport. Het geeft dan al 

gauw een idee dat het toch gaat om een score, 

toch goed of fout. Ook vonden kinderen het 

invullen nog wel lastig, dus de uitkomst is niet 

altijd betrouwbaar. Wij gebruikten het als het 

nodig was in gesprekken met u.  

Dit jaar nemen we vragenlijsten voor de tweede 

keer af. We nemen in januari het besluit hoe we 

omgaan met de spindiagrammen en of deze dit 

keer wel mee kunnen met het rapport. 

Ziekmelden via Parro 

Wilt u als uw kind ziek is, bijtijds een berichtje 

naar school doen? Dat mag via Parro, graag zelfs! 

Als uw kind niet afgemeld wordt, moeten wij het 

melden als ‘ongeoorloofd afwezig’.  

Ook te laat komen moeten wij melden als het vak 

gebeurt. Dat heeft allemaal te maken met 

leerplicht. Maar het is ook voor uw kind zelf veel 
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fijner en gezelliger om op tijd in de klas te zijn, 

omdat we altijd starten met een ‘check-in’.  

Sinterklaas 

Hij is weer in het land en dat is te zien en te 

horen. Onze school is prachtig versierd door de 

leden van de Ouderraad (dankjewel!) en kinderen 

zijn er al volop mee bezig. Liedjes zingen, tekenen, 

knutselen, lootjes trekken. We hopen dat 

Sinterklaas op 5 december ook tijd heeft voor een 

bezoekje aan het Vlot! De kinderen uit groep 5 tot 

en met 8 helpen de Sint; zij maken thuis een 

surprise en een gedicht bij het cadeautje voor 

degene die zij getrokken hebben. Advies: begin op 

tijd, dan kun je er samen iets moois van maken en 

genieten van de voorpret! 

Teamdag 22 november 

Komende dinsdag zijn alle kinderen vrij. Wij 

houden als team (samen met de Ichtusschool) een 

studiedag. Ons thema is groepsdynamiek (welke 

invloed heb je daarop als leerkracht) en 

teamontwikkeling. We hopen dat wij als team net 

als de kinderen een mooie dag hebben. 

Rots en Water 

De komende tijd krijgt uw kind  een aantal lessen 
Rots en Water. Deze lessen worden op woensdag 
gegeven in de gymzaal, door juf Nicole. Het Rots 
en Water programma biedt kinderen de 
mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om 
sociaal te zijn. De kinderen leren op een andere 
manier naar zichzelf, de ander en situaties te 
kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten 
om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor 
anderen op te komen. Maar ook om samen te 
spelen en te werken. Dit gebeurt op een andere 
manier dan in de schoolbanken. Namelijk door 
echt te ervaren en te doen!  
 

De onderwerpen die in een 
Rots en Watertraining aan 
bod komen zijn onder 
andere: stevig staan, 
centreren, gronden en 
ademhaling, 
het leren lezen van 
lichaamstaal, het herkennen 
en aangeven van eigen 

grenzen en die van anderen, kiezen voor jezelf en 
je (desnoods) afsluiten van groepsdruk (de 
Rotskwaliteit), 
je verplaatsen in de ander, vriendschap en 
verbondenheid (de 
Waterkwaliteit), zelfvertrouwen, zelfreflectie 
(terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan 
op anderen), zelfbeheersing. 
 
De Rots en Waterlessen scheppen een veilige 
omgeving waar kinderen met veel plezier en 
uitdaging kunnen leren over hun 
lichaamshouding, hun gedrag, hun eigen 
kwaliteiten en die van anderen.  
 
De training vereist concentratie en inzet vereist. 
Werken aan jezelf gaat nu eenmaal niet vanzelf.  
 
 
 
 
Week van het prentenboek 
 
Wij lezen graag en 
veel; dat is in alle 
groepen te zien. In 
de hal boven zijn 
prachtige boeken 
uitgestald in twee 
talen, voor veel 
kinderen een leuke ontdekking om boeken in hun 
thuistaal te zien staan. Ook wordt er deze week 
extra aandacht gegeven aan prentenboeken. Wist 
u dat er prentenboeken bestaan voor alle 
leeftijden? Ook een mooie voorlees- en kijktip 
voor thuis dus! 
 
 
MR 28 november 
De medezeggenschapsraad vergadert op 28 
november. Op de agenda staan  de 
uitgangspunten voor de begroting van 2023 en de 
opbrengsten van het inspectiebezoek en de audit 
op het Vlot. 
 

Het team van Het Vlot 

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur 

 

 


