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Dikke  bandenrace  wordt  dikke-‐of-‐dunne-‐
boekenrace  

Dat  was  jammer  maandag:  het  regende  echt  
te  hard  en  de  straat  was  daardoor  te  glad.  Om  
veiligheidsredenen  is  de  dikke  bandenrace  
dus  niet  doorgegaan.  Maar  ja,  het  prachtige  
bedrag  aan  sponsorgeld  van  €  439,30  is  wel  
binnengehaald.  En  daarom  doen  we  een  
alternatieve  race.  Die  past  bij  de  
Kinderboekenweekweek.    

We  gaan  ‘race-lezen’:  hoeveel  lees  jij  en  
hoever  komen  we  als  school  als  we  alle  
gelezen  boeken  bij  elkaar  optellen?  Dat  laten  
we  zien  op  de  zuil  bij  de  ingang,  kijk  maar  op  
de  foto!  

We  waren  echt  onder  de  indruk  van  het  
bedrag  dat  we  als  sponsorgeld  binnen  kregen.  
Dit  gaat  naar  de  stichting  voor  het  
Gehandicapte  Kind.  

  

  

  

De  fietsendokter  

Jaja,  ook  fietsen  konden  deze  week  naar  de  
dokter.  Sterker  nog,  deze  speciale  dokter  
kwam  langs  op  school  en  checkte  al  onze  
kleuterfietsjes,  stepjes  en  karren.  Resultaat:  
ook  de  oudere  fietsjes  zijn  weer  veilig  en  goed  
te  gebruiken!  De  kinderen  uit  groep  1  en  2  
maken  er  dankbaar  gebruik  van!  

 
  

  

  Ouderbijdrage  

Wij  vragen  net  als  voorgaande  jaren  om  een  
vrijwillige  bijdrage  van  €20,00.  Dit  gebruiken  
wij  voor  de  kosten  die  niet  vergoed  worden  
door  de  overheid.  In  elk  geval  met  
Sinterklaas,  Kerst  en  Pasen:  als  de  kinderen  
een  cadeautje  krijgen  en  we  vaak  wat  lekkers  
doen  met  eten  en  drinken.  Ook  voor  
(kunst)projecten,  schoolvoetbal,  het  afscheid  
van  groep  8  en  het  eindfeest.    

Nu  is  natuurlijk  vorig  jaar  wel  wat  geld  
overgebleven  van  wat  we  hadden  begroot.  
Door  Corona  kon  niet  alles  doorgaan,  zoals  
het  Paasfeest,  de  schoolvoetbal  en  het  
eindfeest.  Dit  is  besproken  in  de  
medezeggenschapsraad.  Zij  hebben  
instemmingsrecht  op  de  besteding  van  de  
ouderbijdrage  namelijk.  Zij  zijn  akkoord  
gegaan  met  ons  voorstel:  een  deel  van  het  
geld  gebruiken  we  voor  extra  leuke  activiteiten  
waarvoor  we  ons  al  aangemeld  hebben  (als  
dit  doorgaat  geven  we  dat  gauw  aan  u  door).  
Verder  willen  we  heel  graag  onze  
boekenkasten  uitbreiden  op  school,  zodat  we  
nog  meer  lekker  kunnen  lezen.  En  een  klein  
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deel  houden  we  als  reserve  voor  
onverwachtse  zaken.  

Mogen  we  ook  dit  jaar  weer  op  uw  bijdrage  
rekenen?  U  kunt  dit  storten  op  
rekeningnummer  NL98  RABO  0312  2195  63  
ter  name  van  Onze  Wijs.  Zet  u  de  naam  van  
uw  kind  en  de  groep  erbij.  Alvast  hartelijk  
bedankt!!  

Heeft  u  problemen  met  het  betalen  van  dit  
bedrag?  Dan  verwijzen  we  u  door  naar  de  site  
van  Stichting  Leergeld:  www.leergeld.nl  

  

Corona  maatregels  

Deze  week  is  weer  een  persconferentie  
geweest.  Wij  houden  ons  aan  de  protocollen,  
omdat  we  weten  dat  dit  nodig  is  om  straks  
weer  virusvrij  te  zijn.  We  vragen  u  ook  om  
daarop  te  letten  als  u  uw  kind  naar  school  
brengt.  Ook  als  u  buiten  wacht  op  uw  kind:  
houd  afstand  tot  elkaar  en  blijf  zo  kort  
mogelijk  op  het  schoolplein.    

  

En  toen…  

De  Kinderboekenweek  is  een  belangrijke  
week  op  school,  omdat  wij  lezen  graag  willen  
stimuleren.  Lezen  over  vroeger:  dat  is  het  
thema  dit  jaar.  Op  donderdag  lazen  de  
leerkrachten  in  alle  groepen  om  de  beurt  voor.  
Van  welke  boeken  houden  de  meester  en  
juffen  zelf  eigenlijk?  Er  werden  prachtige  
boeken  gepromoot,  leuke  gesprekjes  gevoerd  
en  ik  denk  dat  de  kinderen  wel  nieuwsgierig  
zijn  geworden  naar  wat  er  allemaal  te  lezen  
valt!  

Nieuwe  leerlingen  

In  onze  kleutergroep  komen  het  hele  jaar  door  
nieuwe  leerlingen  binnen,  die  net  vier  jaar  zijn  
geworden.  Als  de  groep  te  groot  is,  maken  we  
een  extra  groep.  Ieder  kind  verdient  genoeg  
aandacht.  Om  dit  goed  te  kunnen  plannen,  is  
het  voor  ons  fijn  om  overzicht  te  hebben  van  
kinderen  die  dit  schooljaar  vier  worden.  Wilt  u  

uw  kind  inschrijven?  Dan  kunt  u  altijd  een  
inschrijfformulier  vragen  op  school  als  u  al  
een  ouder  kind  op  school  heeft.    

Voor  nieuwe  ouders  nemen  we  alle  tijd  voor  
een  rondleiding  en  een  gesprek.  Kent  u  
ouders  in  uw  buurt  die  een  school  zoeken  
voor  hun  kind?  Misschien  handig  om  dat  aan  
hen  door  te  geven!  Alvast  bedankt!  

Stagiaires  

In  de  vorige  Vlotte  Babbel  stelden  enkele  
stagiaires  zich  al  aan  u  voor.    

Juf  Jacobien  is  stagiaire  Pedagogiek  aan  de  
HZ.  Zij  is  er  altijd  als  meester  Werner  er  is  en  
stelt  zich  ook  aan  u  voor:  

Ik  ben  Jacobien,  20  
jaar  en  zit  nu  in  mijn  tweede  jaar  van  de  
opleiding  Pedagogiek.  Ik  loop  mijn  stage  bij  
Werner.  Ik  zou  graag  willen  leren  wat  ik  als  
pedagoog  binnen  het  onderwijs  zou  kunnen  
betekenen.  Ik  ben  veel  bezig  met  sporten  en  
om  het  boksen  weer  op  te  pakken 

Foutje  op  de  kalender  

U  kreeg  onze  mooie  kalender  dit  schooljaar,  
maar  helaas  ontdekten  we  een  foutje.  17  
maart  is  er  GEEN  STUDIEDAG.  Alle  
kinderen  gaan  die  dag  gewoon  naar  school!  
Wilt  u  het  zelf  even  aanpassen?  

  

Vlotte  Babbel  3  verschijnt  over  twee  weken.  
Daarna  is  het  herfstvakantie!  
  
Namens  het  team  
Jeanette  van  Loo,  directeur  van  Het  Vlot.  
  

  


