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Goed van Start in het nieuwe schooljaar.

Goed van Start: op tijd beginnen

Dat is wat we willen: een goede start maken!
In alle groepen werken we met het
programma ‘Goed van Start’ om met elkaar
een goede en gezellige groep te maken waar
niemand wordt buitengesloten of gepest. Voor
een goede sfeer zijn we samen
verantwoordelijk.

Geen nieuws, maar ter herinnering: om half
negen willen we dat alle kinderen in de groep
zijn. Daarom doen we de schooldeur altijd
open om tien voor half negen. Te laat komen
geeft veel onrust en is zowel voor uw kind als
voor de groep en leerkracht niet fijn.

Dit houdt in: we praten met elkaar over hoe
we als groep willen zijn en welke afspraken
belangrijk zijn. Waaraan zien we dat het goed
gaat en wat doen we als het fout gaat? Zelfs
in de jongste groepen werd hier al echt over
‘vergaderd’. Op Parro is hierop ook terug te
lezen hoe dit ging. In de lokalen ziet u terug
welke dingen de kinderen met elkaar en de
leerkracht hebben afgesproken.
We hopen daarmee een fantastisch nieuw
schooljaar voor alle kinderen op het Vlot te
kunnen verzorgen!

Is uw kind ziek? Dan willen we dat ook voor
half negen weten. U kunt daarvoor bellen naar
school: 0118-412 208.
Welkom op de picknick!
Op woensdag 28 augustus van 12 tot
half 1 houden we met de hele school en
alle ouders een picknick op het plein. Komt
u ook? De kinderen en u mogen zelf een
lunch meenemen. De ouderraad zorgt voor
drinken en een gezonde fruithap erbij. Om
lekker te kunnen zitten, vragen we u ook
om een kleed mee te nemen. Volgens de
weersvoorspelling wordt het prachtig
picknickweer!
Communicatie dit schooljaar
We willen u graag goed op de hoogte houden
van wat we doen. Hoe doen we dat het
komende schooljaar?
Nieuws uit de klas krijgt u via de app die u
op uw telefoon of pc kunt gebruiken. Van de
leerkracht krijgen ouders van nieuwe
leerlingen een mail waarmee u dit zelf moet
activeren. De naam van de app is Parro. Krijgt
u geen mail, dan kunt u ook niet koppelen met
Parro! Houdt u dat zelf in de gaten alstublieft!
Deze nieuwsbrief wordt op papier
meegegeven aan ouders die nog niet
gekoppeld zijn in Parro. Wilt u uw mailadres
doorgeven aan de leerkracht als het koppelen
niet lukt?
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Startgesprek
Nieuws over school komt in een korte
nieuwsbrief die dit schooljaar weer elke twee
weken wordt gemaild. Ook hiervoor is het
belangrijk dat we uw mailadres goed hebben.
Algemene informatie die het hele jaar van
belang is, gaat op de nieuwe kalender mee
naar huis. Hierin staan de belangrijkste data
en in het kort de schoolinformatie. Uitgebreide
informatie vindt u in de schoolgids. Deze komt
volgende week op de site van de school.
Nieuwe ouders krijgen deze bij het
kennismakingsgesprek mee.
Overige zaken zoals formulieren voor verlof,
vakantieroosters, adres van school en
informatie over Onze Wijs is te vinden op de
site.
De privacy wet (AVG)
We willen nauwkeurig omgaan met uw
privacy. De wetgeving vraagt elk jaar opnieuw
(!) om het vastleggen van uw toestemming.
Daarom kunt u dat via Parro aangeven. Wilt u
dat doen via Instellingen- Profiel- Naam van
uw kind- en dan aanvinken? Het is erg
belangrijk voor ons om te weten of we foto’s
mogen plaatsen.

We proberen u dus zo goed mogelijk op de
hoogte te houden. Als het goed is, doen we
dat wederzijds. De juf of meester staat open
voor uw vragen, zorgen en aandachtspunten.
Voor schooltijd kunt u kort wat doorgeven als
u uw kind brengt. Voor een langer gesprek
vragen wij u een rustiger moment te kiezen en
een afspraak te maken.
U krijgt binnenkort een uitnodiging voor het
startgesprek. Dit is bedoeld om samen uit te
wisselen wat belangrijk is het komende
schooljaar voor uw kind. Wat verwacht u, wat
heeft uw kind nodig, wat zijn zaken die de
leerkracht moet weten om goed onderwijs te
kunnen geven? We hopen iedereen te
ontmoeten de komende weken! Meer
informatie komt via de leerkracht.

Veilig brengen en halen
Met klem vragen we u om bij het brengen en
halen zoveel mogelijk lopend of op de fiets te
komen. De ‘kiss-en-ride- strook bij de school
is snel vol. Als u daar parkeert, zorg dan dat
anderen er nog langs kunnen en vooral dat
kinderen veilig kunnen oversteken. Fietsen op
het plein voor de school is verboden en erg
gevaarlijk voor kinderen en anderen die daar
lopen. Helpt u mee?
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Lekker spelen tussen de middag.

Vrije dagen in dit schooljaar

Wij zijn er blij mee dat we dagelijks kunnen
zorgen voor goed toezicht op het plein tussen
de middag. Juf Viveka en juf Renate zijn als
onderwijsassistent vrijwel dagelijks aanwezig.

Herfstvakantie: maandag 14 tot en met
vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december tot en
met vrijdag 3 januari 2019
Voorjaarsvakantie: maandag 24 tot en met
vrijdag 28 februari 2019
Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 10 tot
maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 20 april tot en met
vrijdag 1 mei 2019 met aansluitend op 4 mei
een studiedag en 5 mei vrij vanwege
bevrijdingsdag
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei
2020
2e Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 13 juli tot en met
vrijdag 21 augustus 2020

We zoeken echter nog hulp van een
vrijwilliger op dinsdag van 11.45 tot 12.30
voor groep 3 tot en met 8 en iemand die
reserve wil staan. Heeft u interesse, geef het
door aan juf Jeanette, j.vanloo@onzewijs.nl.

Nieuws uit het team
Meester Mart is dit jaar gestart in groep 5/6.
Voor ons al een bekende meester, maar
vanaf dit schooljaar werkt hij als gediplomeerd
leerkracht en daar zijn we blij mee!
Alle groepen hebben soms twee leerkrachten
op dezelfde dag. Het is dit jaar weer mogelijk
om de combinatiegroepen enkele dagdelen te
splitsen (voor de kleutergroep is dat de
schakelklas op dinsdag en woensdag). De
lokalen in de benedengang zijn daarvoor
ingericht en het is goed om te zien hoe rustig
daar in kleine groepen gewerkt kan worden.
Ook zijn er weer stagiaires die in meerdere
groepen hun stage gaan doen als
onderwijsassistent of aankomend leerkracht.
Voor hen om ons mooie vak te leren, voor ons
een paar helpende handen!
Juf Renate is op maandag, donderdag en
vrijdag in groep 1 tot en met 4. Meester
Quinten komt op maandag in groep 5/6, juf
Christel ook op maandag in groep 3/4 en juf
Kiaora is in meerdere groepen aanwezig van
maandag tot en met woensdag.

Naast de vakanties hebben wij enkele dagen
gepland die we als team gebruiken voor
studie, overleg en administratie. Het gaat om:







11 september (al over 2,5 week dus!)
21 november
21 januari
12 februari
4 mei
10 juli

Verder zijn de kinderen op 18 maart vrij
vanwege de ‘Onze Wijs-dag’, een studiedag
van de stichting.
Het geven van verlof buiten deze vakanties en
studiedagen is alleen mogelijk als de
leerplichtwet hier ruimte voor geeft. Zie
daarvoor www.leerplichtinzeeland.nl.
Voor het aanvragen van verlof moet u contact
opnemen met de directeur.
VLOTte Babbel 2 verschijnt op 6
september
Namens het team,
Jeanette van Loo

