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Kerst op het Vlot- begin van de vakantie! 

Wat was het lang geleden dat we als school zo 

Kerst konden vieren! Voor veel kinderen (en niet 

alleen de vierjarigen) in de onderbouw was dit de 

eerste keer kerst op school. We hebben ervan 

genoten en gesmuld. Er waren prachtige en 

lekkere dingen meegenomen! Dank daarvoor, het 

was heerlijk! 

 

 

 

 

 

Kerst is een feest van het 
samen mooi maken, van licht 
als het donker is, warmte als 
het koud is. Dankzij elkaar is 
dat dit jaar weer prachtig 
gelukt. Het team van het Vlot 
wenst dit alle kinderen en 
gezinnen van onze school 
van harte toe in de komende 
weken. 

Vakantie 
Vandaag is de eerste vrije dag voor alle kinderen. 

De vakantie duurt tot en met 8 januari 2023. Op 9 

januari gaan de deuren open om 10 voor half 9. 

Fijn als alle kinderen om half 9 in de klas zijn om 

samen aan het nieuwe jaar te beginnen.  

Nieuwjaarsreceptie: 9 januari 14 -14.30 uur 

Op 9 januari om twee uur staat de koffie/thee 

weer voor u klaar in de school. Loopt u even naar 

binnen, neem wat te drinken en wat lekkers. Dat 

is een moment om elkaar (ouders, team, 

kinderen) een goed nieuwjaar te wensen. We 

hopen u te ontmoeten daar!  

Studiedag 16 januari: alle kinderen zijn vrij 

Op 16 januari zijn alle kinderen de hele dag vrij. 

Deze dag gebruiken wij als studiedag om als team 

te werken aan onze schoolontwikkeling.  

Rommelmarkt 31 januari! 

Ruimt u deze vakantie de zolder op? Heeft u 

spullen/speelgoed/ gewassen bruikbare kleding 

die u wilt doneren voor de rommelmarkt? De 

themaraad van leerlingen wil graag geld ophalen 

om nieuwe sportshirts te kunnen kopen. We 

hebben al besloten dat het blauwe shirts moeten 

worden (meeste stemmen gelden, alle kinderen 

mochten stemmen). Een shirt kost al gauw 20 

euro en we hebben er zeker 50 nodig.  

 

De themaraad heeft een plan gemaakt. Dat plan 

mailen we na de kerstvakantie naar u. Nu vragen 

we u om spullen die u anders misschien weg zou 

doen of nooit meer gebruikt, voor ons te 

bewaren. Meer informatie volgt. Zet u 31 januari 

in uw agenda om de rommelmarkt te bezoeken? 

 

Het team van Het Vlot 

Namens hen, Jeanette van Loo, directeur 

 

 


