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Carnaval: Doe eens raar met je haar! 

Volgende week vrijdag is het feest op school, 

we vieren carnaval! Alle kinderen en 

teamleden komen die dag met prachtige 

kapsels naar school- dat is de bedoeling! Lees 

Parro over meer uitleg hierover! 

Veranderingen in de Corona aanpak 

Vanaf vandaag vervallen er veel regels, maar 

nog niet alle.  Omdat een week later de regels 

nog verder versoepelen,     hebben we 

besloten om na de voorjaarsvakantie als 

volgt te werken: 

• Ouders van kinderen in groep 1 en 2  

brengen als zij dat willen hun kind weer in 

de groep.  

• Ouders van kinderen in groep 3 en 4 

kunnen meelopen tot in de gang en daar 

afscheid nemen.  

• Ouders van groep 5 tot en met 8 nemen 

buiten afscheid. Alleen bij een speciale 

reden is het goed om even mee te lopen 

naar boven.  

Dit is zoals wij het altijd deden! Fijn dat het 

weer kan en we hopen ook dat het voor lange 

tijd zo blijft. 

Kinderen in groep 6, 7 en 8 en ouders en 

leerkrachten hoeven geen mondkapje meer 

op in de school. Het advies blijft om twee keer 

per week een zelftest te doen. Deze worden 

regelmatig meegegeven of ze liggen klaar 

voor de kinderen om mee te nemen. 

De week voor de voorjaarsvakantie verandert 

er weinig. Als u als ouder in school moet zijn, 

vragen we u om een mondmasker te dragen. 

Zieke leerkracht- geen vervanging! 

Het virus heeft goed rondgeraasd, ook in het 

team! Helaas konden daardoor groep 1 en 2 

niet elke dag naar school. Veel dank voor uw 

begrip en flexibiliteit; ook van u vroeg dit veel. 

Wij zijn er bang voor dat dit nog niet voorbij is 

de komende tijd. Het verzoek blijft daarom 

hetzelfde: check elke ochtend de Parro app of 

er bijzonderheden zijn en zorg als het even 

kan voor noodopvang. 

Rapport en de IEP toets 

Er is hard gewerkt door de kinderen in de 

afgelopen weken: er werden veel toetsen 

gemaakt! Volgende week krijgen zij hun 

rapport mee. Daarop is te zien hoe het met 

uw kind gaat, hoe de prestaties zijn.  

Nieuw in het rapport vanaf groep 3 is de 

Talentenkaart. Deze hoort bij de IEP, het 

leerlingvolgsysteem dat wij dit jaar voor het 

eerst vanaf groep 3 gebruiken. Inzicht in Eigen 

Profiel. Eerder kon u al lezen dat wij dit 

gebruiken in plaats van de CITO toetsen.  

 

Het lezen van de Talentenkaart is anders dan 

het lezen van de CITO overzichten. Daarom 

vragen we u om volgende week goed de 

toelichting te lezen die voorin het rapport zit. 

Begrijpt u de Talentenkaart niet goed? Heeft 

u er vragen over? U kunt deze op het 

tienminutengesprek stellen aan de 

leerkrachten. Deze zijn voor groep 1 tot en 

met 7 van 7 tot en met 14 maart. Inschrijven 

gebeurt via Parro, u krijgt hierover bericht. 
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Vergadering MR 

Maandag 21 februari is er een vergadering 

van de Medezeggenschapsraad. Deze keer 

staat in elk geval op de agenda; 

• Het veiligheidsbeleid  

• Ziekte en vervangingen 

• De organisatie van volgend schooljaar 

• Tevredenheidsmetingen. Daarover 

hieronder meer. 

Belangrijk: meten van tevredenheid 

Bent u tevreden over school? Waarover wel, 

waarover niet? Wij willen dat graag weten! 

Daarom vragen we u een vragenlijst in te 

vullen. U krijgt hier volgende week vrijdag 

een mail over. Het is erg belangrijk dat 

iedereen deze lijst invult. Om alvast na te 

denken over de vragen, kunt u ze hier lezen.  

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar 
school? 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 
Hoe tevreden bent u over de 
opvoedkundige aanpak van de school? 
Hoe tevreden bent u over uw contact met 
de medewerkers van de school? 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert 
op school? 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij 
zijn of haar niveau? 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt 
uitgedaagd om zich maximaal te 
ontwikkelen? 
Hoe tevreden bent u over de 
vakbekwaamheid van de leerkrachten? 
Hoe tevreden bent u over de informatie die 
u krijgt over wat er op school gebeurt? 
Hoe tevreden bent u over de informatie die 
u krijgt over uw kind? 
Welk rapportcijfer geeft u de school? 
 

 

U vult de lijst anoniem in. Heeft u meer 

kinderen op school, dan hoeft u de lijst toch 

maar 1 keer in te vullen. U gaat dan uit van 

een ‘gemiddelde’. 

Wat doen wij met de uitkomst? We 

bespreken dit in het team om te kijken wat er 

goed gaat en wat er beter kan. We publiceren 

de uitkomst op Scholen op de Kaart en geven 

het door aan het bestuur van Onze Wijs en de 

inspectie.  

Wat als u een persoonlijke zorg of klacht 

heeft? Blijf daar niet mee rondlopen en maak 

een afspraak met de leerkracht of de 

directeur! Alvast hartelijk bedankt voor uw 

medewerking. 

Geef een boek cadeau: Anne Frank 

Alle kinderen in groep 8 kregen dit 

indrukwekkende boek. Rotary Club Vlissingen 

en Rotary Club Walcheren hebben er voor 

gezorgd dat alle leerlingen in groep 8 op 

Walcheren dit boek nu op de plank hebben 

staan. Wij hopen dat het hen lukt om er in te 

lezen, misschien wel samen. Op 

www.geefeenboekcadeau.nl 

leest u er meer over. Ook 

goed om samen dit filmpje 

eens te bekijken; 

https://www.youtube.com/watch?v=izEf6d8G

FKI&t=8s 

 

Het team van het Vlot. 
Namens hen, Jeanette van Loo, directeur. 
 

 

http://www.geefeenboekcadeau.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=izEf6d8GFKI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=izEf6d8GFKI&t=8s

