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Een kleinigheidje voor iedereen! 

We hopen dat we nu echt voor de laatste keer 

dicht zijn geweest als school. Behalve 

natuurlijk als we vakantie houden zoals nu. 

Wat is het voor alle kinderen, alle 

leerkrachten en ouders een pittige tijd 

geweest met thuisonderwijs. Een diepe 

buiging voor iedereen. We geven de kinderen 

daarom vandaag een bloemetje mee. We 

weten zeker dat de kinderen hebben kunnen 

groeien, dankzij inzet van u als ouders en ons 

als team. Geniet ervan in de vakantie! 

 

Alaaf! 

Op de kalender stond een carnavalsfeest 

gepland. Wat leuk dat het toch lukte om via 

Parro alle leerkrachten te zien. Veel kinderen 

deden mee aan de wedstrijd of ze iedereen 

herkenden. En ja hoor, gelukkig kennen ze ons 

goed en waren er heel veel goede 

inzendingen!

 

 

 

 

Alex uit groep 6 heeft gewonnen! Vanmorgen 

kreeg hij de hoofdprijs, een prachtige 

Valentijnstaart. Eet smakelijk! En alle 

anderen, geniet nog even van jullie meesters 

en juffen op deze mooie foto… 

Rapport 

Op de kalender stond ook dat de kinderen 

vandaag een rapport mee krijgen. Dat hebben 

we een maand verschoven. Zo hebben we de 

tijd om na de vakantie goed te beoordelen 

wat de kinderen allemaal kennen en kunnen. 

Op 26 maart worden de rapporten 

meegegeven. Heeft u het rapport van uw kind 

nog thuis? Geeft u het dan na de vakantie 

mee naar school. 
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Tussen 29 maart en 9 april worden 

gesprekken gepland met u als ouders. Wilt u 

deze data aanpassen op de kalender en in 

uw agenda? Bij deze gesprekken worden alle 

ouders uitgenodigd, met uitzondering van 

groep 8. Zij hebben namelijk in de komende 

tijd de adviesgesprekken. 

Studiedag op 22 februari gaat niet door! 

We vinden het erg belangrijk om alle 

kinderen na de vakantie weer op school te 

zien. Daarom vervalt de studiedag van 22 

februari.  

Rekenuurtje 

Na de vakantie krijgen de kinderen die zich 

hiervoor hebben opgegeven geen online 

rekenuurtje meer. We kregen van veel ouders 

positieve reacties, maar het inloggen en 

online volgen gaf soms problemen. We willen 

samen met StudiePro echt kwaliteit leveren 

en daarom vinden de lessen vanaf 22 

februari op onze eigen school plaats. 

Heeft u voor 18 februari niets gehoord, mailt 

u mij dan op j.vanloo@onzewijs.nl. Dit geldt 

natuurlijk alleen voor ouders van kinderen uit 

groep 5 tot en met 8 die zich hiervoor hebben 

opgegeven. 

Social media: reclame voor onze school! 

We willen heel graag dat iedereen in de buurt 

van het Vlot te weten komt hoe wij werken! 

Kleine groepjes met instructie op het niveau 

dat bij je past. We willen voor u als ouders 

een school zijn waar uw kind met plezier veel 

leert. En wij willen graag meer nieuwe 

kinderen op onze school.  

Hoe komen nieuwe ouders te weten dat op 

het Vlot zo’n unieke werkwijze is? Allereerst 

door u: laat het weten als u andere mensen 

spreekt die een school zoeken voor hun kind. 

Ook in Corona tijd is een 

kennismakingsgesprek mogelijk. 

Ten tweede kunt u onze berichten gaan delen 

die wij posten op Instagram. Wij zijn te vinden 

op #hetvlotvlissingen.  

Vanaf 26 februari zullen wij op Instagram ook 

beelden van leerlingen delen. Wij hopen dat u 

dit goed vindt en vragen dus om uw 

toestemming. Hoe werkt dit? Ga via Parro 

naar Instellingen- Privacy. Hier vindt u alles 

waar wij toestemming voor vragen. Nog lang 

niet alle ouders hebben dit ingevuld. Dit kan 

heel eenvoudig door vinkjes te zetten. Wij 

gaan echt voorzichtig om met uw gegevens, 

maar u begrijpt dat wij graag toestemming 

hiervoor willen hebben. Alvast bedankt! 

 

Niet vergeten: er zijn kinderen die hun 

‘oortjes’ (koptelefoon) niet mee hebben 

genomen naar school. Deze hebben we echt 

tijdens de lessen weer nodig. 

Een fijne voorjaarsvakantie en tot ziens op 
22 februari! 
Namens het team, 
Jeanette van Loo, directeur van het Vlot 
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