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Drie weken 

“Je geluid staat niet aan.” 

“O, wacht even, ik moet even de kat naar 

binnen laten.” 

“Ah, daar is je kleine broertje, hallo, wat leuk 

dat jij ook meekijkt!” 

Online onderwijs is heel anders dan samen in 

de klas zitten. Met diep respect voor wat er in 

de afgelopen weken allemaal is gebeurd, 

schrijf ik daarom deze nieuwsbrief. Op de 

maandag na de vakantie zijn de Chromebooks 

en andere spullen uitgedeeld. Kinderen 

werken thuis met hulp van hun weektaak, de 

meetings, maar vooral met hulp van u als 

ouders. Wat wordt er veel gedaan, gerekend, 

gelezen, geknutseld, filmpjes gemaakt en 

opgestuurd. Als team bedanken wij u als 

ouders voor wat er allemaal lukt! 

Niet alles gaat vanzelf. Ook dat horen we. 

Trouwens, de kranten staan er vol mee. 

Thuisonderwijs is ingewikkeld, vraagt veel 

energie, soms frustrerend. Weet dat wij als 

school kijken naar wat er wel lukt. Als de 

kinderen straks weer naar school komen, 

stemmen wij af op wat ze dan laten zien. 

Onze basishouding bij het geven van 

onderwijs is namelijk altijd dat wij allereerst 

willen werken aan een goede sfeer en rust. 

Van stress word je niet wijzer. We hopen dat 

het u lukt om thuis de rust te bewaren! We 

mogen trots zijn op elkaar in wat we doen en 

vooral trots op onze kinderen. 

Chatten: hoe houd je het leuk? 

Bij Google Meet maken we gebruik van de 

chatfunctie. Deze zit ook in Hangout. Wij 

vinden dat een handige manier om snel van 

alle kinderen een antwoord te krijgen. Echter, 

chatten heeft ook nadelen. Dat is niet nieuw, 

maar wel goed om alert op te zijn. Kinderen 

kunnen zelf een chat aanmaken en elkaar 

helpen door samen te werken. Bij dit 

samenwerken en chatten hoort respectvol 

gedrag.  

Wat als uw kind te maken krijgt met 

vervelend gedrag via de chat? Denk aan 

verkeerd taalgebruik of pestgedrag. Wij leren 

de kinderen dat ze dit bij de leerkracht 

moeten melden. Dan kunnen wij zo snel 

mogelijk actie ondernemen. Bij vervelend 

gedrag via de chat stellen wij u als ouders op 

de hoogte, zodat we het samen op kunnen 

lossen. 

Sport en Spel 

Volgende week dinsdag is er sport en spel, 

georganiseerd door Vlissingen in Beweging. 

Tussen half drie en vier uur is dit op het plein 

van de Combinatie. Let op, ouders mogen 

niet op het plein komen. Voor de kinderen 

een leuke manier om lekker even buiten te 

kunnen zijn! 

Jantje Beton 

De kinderen uit groep 7 en 8 verkochten loten 

vanuit de actie Jantje Beton, met als doel een 

leuke buitenactiviteit. Wat is er veel 

opgehaald, maar liefst € 444,-! Gulle gevers 

bedankt, goed gedaan jongens en meisjes! 

De MR denkt mee, ook over thuisonderwijs 

Drie ouders en drie leerkrachten die 

meedenken, adviseren over of instemmen 

met beleidskeuzes: dat is de MR. Goed dat de 

ouders uit de MR met het idee kwamen om 

bijgepraat te worden over hoe het nu gaat. 

Zijn alle kinderen goed in beeld? Lukt het om 

alle vakken te geven? Waar lopen we als 
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school tegenaan en wat is thuis lastig? Dit 

helpt enorm om van elkaar te weten waar de 

knelpunten liggen. Daaruit leerden wij als 

school om u als ouders niet te overvragen. En 

dat elke situatie anders is: wat bij de een niet 

lukt, lukt bij de ander wel.  

Als belangrijk winstpunt vergeleken met de 

vorige periode wordt gezien dat alle kinderen 

vanaf groep 3 hun eigen Chromebook 

hebben. Ook wordt gewerkt met vaste 

instructiemomenten op Google Meet. Dit 

geeft veel helderheid en structuur in de dag.  

Studiedag vorige week 

Op 14 januari hadden we een ‘scherm vol 

leerkrachten’. Met ons hele team hebben we 

online geleerd over verbeteringen aan onze 

manier van werken. Hoe voelen de kinderen 

zich in de stamgroepen en instructiegroepen, 

hoe zorgen we voor een rustige en veilige 

sfeer zodat kinderen veel kunnen leren. We 

zien veel verschil met vorig jaar in de 

concentratie en werkhouding bij de kinderen! 

Nu we deze eerste stap in een nieuwe aanpak 

hebben gezet, gaan we verder ontwikkelen 

met de andere vakgebieden. Om goede 

keuzes te maken, hebben we tijd genomen 

om mogelijkheden te bekijken en door te 

spreken. Wordt vervolgd! 

Volgend jaar gaan we in elk geval werken met 

een nieuwe rekenmethode. Om goed te 

kiezen hebben we ons verdiept in wat er op 

de markt is, kijken we naar hoe dit past bij 

onze eigen visie en wat het vraagt om volgend 

jaar in te voeren. 

Online een studiedag is andere kost dan een 

dag samen op school aan het werk zijn. We 

zijn blij dat het toch is gelukt, zodat we als 

school blijven ontwikkelen. Ook, of juist, nu! 

Extra rekenuurtje 

Heeft u uw kind al voor de kerstvakantie 

opgegeven voor het extra rekenuurtje? Dit 

gaat volgende week van start. Hoe dit werkt, 

wordt uitgelegd in een mail die u ontvangt 

van StudiePro. Het kan zijn dat u zich wel had 

opgegeven maar geen mail heeft ontvangen. 

Wij vragen u om dit zo snel mogelijk aan mij 

door te geven om te kijken hoe we dit kunnen 

oplossen. 

Alle kinderen die mee gaan doen met het 

rekenuurtje wensen we veel succes met 

oefenen! 

Hoe verder 

 

Volgende week horen we meer over de 

heropening van de scholen. De bedoeling is 

om hierover als dat nodig is u meer 

informatie te mailen.  

Noodopvang aanvragen gaat zoals u 

inmiddels weet. Dit staat uitgelegd in de 

vorige Vlotte Babbel. We zijn streng in de 

beoordeling daarvan, omdat we niet met 

grote groepen kunnen werken. We zijn wel 

heel blij met de inzet van onze 

onderwijsassistenten en stagiaires die samen 

met de aanwezige leerkrachten op de 

noodopvang hard werken en plezier maken. 

Noodopvang is ‘nood’, maar zeker ook 

waardevol voor de aanwezige kinderen.  

Volgende VLOTte Babbel 
We houden u op de hoogte van hoe het 
verder gaat, zodra we meer weten, ziet u 
dat in de mail! 
Namens het team 
Jeanette van Loo, directeur van Het Vlot. 
 

 


