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December- feestmaand 

Wat een spannend moment wat het afgelopen 

maandag. Met zwaailichten en loeiende sirene 

kwam de brandweer aan bij school. Uit de auto 

stapte een piet… maar waar was de Sint? Juist 

daarom was deze piet met de brandweer auto; 

Sint zat vast in de lift! 

 

Terwijl wij buiten wachtten op het plein (het liefst 

waren we natuurlijk allemaal mee naar binnen 

gegaan om te helpen…) ging piet en een echte 

brandweerman naar binnen. Hoe hij vastzat, 

hebben we niet gehoord (zijn baard tussen de 

deur misschien?) maar gelukkig kwam na lang 

wachten sint met nog een piet naar buiten. Wat 

een opluchting!  

 

 

Sint kon in alle groepen op bezoek en heeft met 

veel kinderen een praatje gemaakt. Ook waren er 

kinderen die best iets durfden te doen; een 

dansje, een liedje of een voetbaltrucje. Verder 

waren er ook heel veel hulppieten, want de 

kinderen in groep 5 tot en met 8 hadden zelf 

prachtige surprises en gedichten gemaakt.  

 

Ook hebben wij als school heel veel hulp gehad 

van de ouders van de Ouderraad. De school was 

schitterend versierd en bij de hele organisatie van 

het sinterklaasfeest waren zij enorm betrokken en 

behulpzaam. Ouders van de OR: hartelijk dank! 

Ook bij het zo snel omtoveren van sint naar kerst. 

Dat heeft u zelf vast ook wel gezien bij het naar 

school brengen van uw kind(eren). 

Uit het team. 

Juf Marija Wisse wordt onze nieuwe juf in de 

onderbouw. Wij zijn erg blij dat we haar hebben 

kunnen benoemen. Juf Marija heeft veel ervaring 

met jonge kinderen op de school waar ze nu werkt 

(het Springtij) en ze heeft heel veel zin om bij ons 

te beginnen. Na de kerstvakantie is zij er 1 dag in 

de week (ze werkt dan ook nog op het Springtij) 

en vanaf 1 februari is ze er 4 dagen in de week! Dit 

betekent dat we binnenkort de kleutergroep 

kunnen splitsen en dat is goed nieuws! De ouders 

van groep 1 en 2 krijgen hierover apart nog meer 

informatie.  

Juf Claudia is al sinds enkele maanden geregeld op 

school te zien. Vanaf komende week is zij bij ons 

in dienst als ‘zij-instromer’; ze gaat allereerst aan 

het werk in groep 5/ 6 bij juf Farah en meester 

Mart.  

In de afgelopen weken is juf Viveka veel in groep 4 

geweest: juf Anja is nu weer hersteld. Juf Viveka is 

nu onderwijsassistent en wordt 

leraarondersteuner. Ze kan daardoor ook 

vervangen in groepen. Dit is een mooie 

ontwikkeling, zeker omdat we geregeld met een 

vervangingsprobleem te maken. 
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Themaraad 

De hele school heeft gestemd: wat is de beste 

kleur voor nieuwe shirts die wij willen bestellen. 

De stembiljetten zijn geteld door de tien kinderen 

die op 8 december overleg hield met juf Jeanette. 

De keuze was: wit, zwart, lichtblauw en 

donkerblauw (dat had de themaraad de vorige 

keer al besloten). Het was duidelijk dat de meeste 

kinderen een donkerblauw shirt wil. 

 

 

De volgende stap is: wat moet er op het t-shirt 

staan? En hoe komen we aan geld om de t-shirts 

aan te schaffen? Daarover praten we volgende 

week vrijdag verder. Deze tien enthousiaste 

kinderen willen heel graag een markt organiseren 

waarin van alles gedaan en verkocht kan worden. 

Als we een datum en een plek hebben gekozen, 

zullen zij ook een uitnodiging maken voor de 

bewoners van de wijk en alle ouders! 

Het doel is dat we bij het volgende 

schoolvoetbaltoernooi allemaal in nieuwe shirts 

het veld op kunnen! En als themaraad leren we 

ondertussen heel veel over ‘samen overleggen, 

plannen en organiseren’- dat hoort bij 

burgerschapsonderwijs. 

Kerst en vakantie 

Op 21 december om 17 uur zijn alle kinderen op 

school welkom voor het kerstdiner. Dat wordt een 

mooi, sfeervol en lekker diner, want we eten wat 

er door de kinderen wordt meegenomen. Ook u 

bent welkom, iets later. Aan het einde van het 

kerstdiner is er voor alle ouders ook iets te 

drinken en iets lekkers. U kunt dan even 

sfeerproeven in de klas en daarna samen met uw 

kind(eren) naar huis gaan. 

Wist u dat de vakantie begint op donderdag 22 

december om 12.15 uur? Op donderdagmiddag 

zijn de kinderen al vrij, omdat ze die week op 

woensdag in de avond naar school zijn gekomen. 

Vrijdag is ook een vrije dag en daarna is de school 

maar liefst twee hele weken gesloten! 

 

Dure tijden 

Wat kan het moeilijk zijn om rond te komen, juist 

nu! En wat kan het akelig voelen om dan aan te 

geven dat het niet lukt; dat er geen geld is om elke 

dag te zorgen voor gezonde voeding, warmte en 

kleding. Als u hierin problemen ervaart en er niet 

uitkomt, kunt u dat aankaarten bij ons. Wij 

kunnen dan kijken welke hulp er mogelijk is. Wij 

gaan daar zorgvuldig en met alle respect voor 

privacy mee om. U kunt zelf een gesprekje 

aanvragen bij de leerkracht van uw kind of bij 

iemand anders in de school: meester Werner 

(w.braspenning@onzewijs.nl) of bij mij 

(j.vanloo@onzewijs.nl). 

Ieder kind verdient het om met een gevulde buik 

en een lunchtrommel, maar zonder zorgen op 

school te zijn. Dan wordt leren een stuk 

makkelijker! 

Ziek en snotterig in de klas 

Wij vragen u om als uw kind hangerig en erg 

verkouden is, het thuis te laten uitzieken. Vooral 

in de kleutergroep gaan wat virusjes rond die 

nogal hardnekkig zijn. Als uw kind goed is 

uitgeziekt, is de kans dat het anderen in de klas 

besmet wat kleiner. Wist u dat u ook zelftests op 

school kunt krijgen? Een berichtje naar de 

leerkracht met een vraag om een test is 

voldoende! 

Het team van Het Vlot 

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur 
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