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Wij  werken  aan:  

Nieuwsbrief  nummer  2  2019-‐2020  
Twee  belangrijke  vragen  aan  u:  
1.  Wilt  u  bij  constatering  van  luizen  of  
neten  minimaal  twee  weken  elke  dag  twee  
keer  uitkammen  met  een  luizenkam?  
2.  Wilt  u  zelf  aan  de  leerkracht  doorgeven  als  
u  thuis  luizen  bij  uw  kind  constateert?  
Volgende  week  wordt  er  in  alle  klassen  
gecontroleerd.  
Betaling  ouderbijdrage  
Wij  vragen  u  ook  dit  jaar  om  €20,00  per  kind  
te  betalen  voor  de  volgende  activiteiten:  

  
In  alle  groepen  werken  wij  met  Kwink.  Dit  sluit  
zeer  goed  aan  bij  waar  ik  de  vorige  VLOTte  
Babbel  over  schreef:  Goed  van  Start.  De  
methode  Kwink  staat  het  hele  jaar  op  het  
programma.  Spelenderwijs  met  verhaaltjes,  
filmpjes,  liedjes  en  ‘De  Kwink  van  de  week’  
leren  we  samen  wat  ertoe  doet.  Bij  de  
schoolingang  staat  de  banner  met  de  
kernwoorden  om  dit  overal  goed  vast  te  
houden.    
Zorgen  voor  een  veilige  en  pestvrije  school  
geven  wij  ook  vorm  door  voor  de  kinderen  een  
vertrouwenspersoon  te  hebben.  Juf  Anja  is  
dat  op  het  Vlot.  Samen  met  het  team  zorgen  
we  dat  we  zo  dat  we  ieder  kind  kunnen  geven  
wat  nodig  is:  met  plezier  naar  school  gaan!  
Een  luisvrije  school  
Luizen  op  je  hoofd  is  iets  wat  niemand  wil.  Na  
elke  vakantie  en  verder  zo  vaak  als  nodig,  
worden  alle  kinderen  en  teamleden  hierop  
gecontroleerd.  Luizen  kunnen  hardnekkig  zijn:  
bestrijding  vraagt  om  consequent  twee  keer  
per  dag  volledig  uitkammen.  Zo  nodig  
kunnen  er  luizenshampoos  worden  gebruikt,  
maar  kammen  is  echt  het  allerbelangrijkste!    
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Excursies  
Sinterklaasfeest  
Kerstfeest  
Kinderkunstweek  
Paaslunch  
Eindfeest  
Schoolvoetbal  
Afscheid  groep  8  

U  kunt  dit  storten  op  NL98  RABO  
0312219563  op  naam  van  Onze  Wijs  ovv  de  
naam  en  de  groep  van  uw  kind.  Alvast  
hartelijk  bedankt!  
Uw  kind  vrij,  het  team  aan  het  werk  
Op  11  september  is  uw  kind  de  hele  dag  vrij.  
Als  team  gaan  wij  aan  het  werk  met  twee  
belangrijke  ambities  uit  ons  jaarplan.  De  
eerste  is  dat  we  net  als  de  kinderen  samen  
werken  aan  ‘een  goede  groep’  zijn  als  
collega’s.  Jezelf  kennen,  goed  communiceren  
en  van  betekenis  zijn  voor  elkaar,  dat  zijn  
onze  kernwoorden.  Vergelijk  het  met  de  
bloem  van  Kwink!  Dat  maken  we  
woensdagmorgen  zo  concreet  mogelijk.  Een  
goed  team  zorgt  voor  goed  onderwijs!  
Een  andere  ambitie  is  dat  we  zorgvuldig  leren  
werken  met  alle  ‘data’  die  we  zien  en  meten.  
Wat  zeggen  de  cijfers  ons,  het  digitale  
systeem  goed  kennen  en  kunnen  vertalen  
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naar  onze  plannen  met  alle  kinderen.  Ook  
gaan  we  werken  met  diverse  nieuwe  digitale  
middelen  en  nemen  we  de  tijd  om  die  beter  te  
leren  kennen.  
We  hopen  dat  u  al  deze  acties  ook  terugziet  in  
ons  dagelijks  werk  natuurlijk.  
Het  was  een  feestje  op  4  september!  
Alle  ouders  die  er  waren,  de  ouderraad  die  
hielp:  hartelijk  bedankt!  De  picknick  als  start  
van  het  schooljaar  was  ook  dankzij  jullie  een  
groot  succes.  

Alle  kinderen  hebben  recht  op  natuur  
Buitenspelen,  ontdekken  en  spelen  in  het  
groen:  dat  is  iets  wat  voor  een  groot  deel  ook  
buiten  schooltijd  gebeurt.  Kijkt  u  eens  in  de  
flyer  van  IVN  die  ik  bijsluit.  Heeft  dat  ook  uw  
interesse?  Bezoek  dan  eens  de  avond  van  
IVN.  Misschien  heeft  u  tips  voor  ons  wat  we  
ook  op  school  zouden  kunnen  doen.  
Uit  het  team;;  vervanging!  
Net  als  vorig  jaar,  geef  ik  u  aan  dat  het  kan  
voorkomen  dat  we  bij  ziekte  van  een  
leerkracht  echt  geen  vervanger  hebben.  
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Houdt  u  er  dus  rekening  mee  dat  in  geval  van  
nood  er  niets  anders  op  kan  zitten  om  een  
klas  ‘naar  huis  te  sturen’.  Ik  houd  u  goed  op  
de  hoogte  via  Parro  en  mail  om  dat  aan  te  
geven.  
Vrije  dagen  in  dit  schooljaar  
Nog  1  keer  alle  data  van  vakantie  en  
studiedagen  op  een  rijtje.  In  de  vorige  VLOTte  
Babbel  was  11  juni  eruit  gevallen.  

Herfstvakantie:  maandag  14  tot  en  met  
vrijdag  18  oktober  2019    
Kerstvakantie:  maandag  23  december  tot  en  
met  vrijdag  3  januari  2020    
Voorjaarsvakantie:  maandag  24  tot  en  met  
vrijdag  28  februari  2020    
Goede  Vrijdag  en  Pasen:  vrijdag  10  tot  
maandag  13  april  2020  
Meivakantie:  maandag  20  april  tot  en  met  
vrijdag  1  mei  2020    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  
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  november	
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VLOTte  Babbel  3  verschijnt  op  20  
september  
Namens  het  team,  
Jeanette  van  Loo  
  

