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AFSCHEID VAN COLLEGA’S 
Op ‘t Vlot gaan we zoals al bekend afscheid nemen van Kristborg (studie) en Lisanne 
(verhuizing). De voorbereidingen voor een passend afscheid zijn op dit momenteel al gestart. 
Daarnaast gaan ook een aantal collega’s in Haren afscheid nemen van de VJN. 
Onderwijsassistent Marijke werkte al op de Zwaaikom in Hoogezand, naast haar werk op de 
PPS. Komend schooljaar gaat ze alleen op de Zwaaikom werken.  
Henriette Bloem heeft een hele mooie baan op jenaplanschool De Vuurvogel in Assen 
aangeboden gekregen. Ze gaat daar haar eigen onderbouwgroep draaien. 
Kortom een flinke aderlating voor de VJN, maar prachtige kansen en uitdaging voor de vier 
collega’s. We wensen ze heel veel succes, geluk en plezier in hun nieuwe 
werk/studie-omgeving. 

  



NIEUWE COLLEGA’S 
Met het vertrek van bovengenoemde collega’s en de groei van beide scholen, ontstonden er 
een aantal gaten in de bezetting van onze stamgroepen. Na een uitvoerige 
sollicitatieprocedure zijn we blij te kunnen melden dat we voor bijna alle vacatures nieuwe 
collega’s hebben gevonden. 
In een volgende speciale nieuwsbrief zullen ze zich persoonlijk aan jullie voorstellen. 
Lisanne Ringma zal volgend schooljaar twee dagen naast Essienna in Olympus op de PPS 
staan. Daarnaast zal ze drie dagen op ‘t Vlot de zwangerschapsvervanging van Yvonne doen.  
Inmiddels hebben we ook een nieuwe duo-partner naast Jacqueline gevonden. Mejury Boelens 
zal samen met Jacqueline ‘t Strand gaan draaien. Nicole Beerda is tenslotte de nieuwe 
onderwijsassistent op ‘t Vlot. Zij gaat met name de middenbouwen en de kleuters 
(instroomgroep) ondersteunen. 

JAARROOSTER 
Voor volgend schooljaar is het vakantie- en margerooster bekend. We hebben getracht de 
margedagen zoveel mogelijk aan bestaande vakanties of weekenden te koppelen, zodat zo min 
mogelijk versnippering ontstaat. Over de invoering van de zes kleutersnipperdagen volgt later meer 
informatie.  
Hieronder vinden jullie het overzicht van alle geplande dagen. Daarnaast zijn alle vakanties en 
margedagen vanaf vandaag opgenomen in de ouderkalender op de website van de school. Deze 
Google-agenda kan trouwens toegevoegd/gekoppeld worden aan de eigen agenda. 
Uiteraard is het overzicht onder voorbehoud van fouten of onvoorziene wijzigingen. Deze zullen we 
echter tijdig aankondigen via de nieuwsbrief en de website. 
 

PAUZETIJDEN 
Vanwege de nieuwe schooltijden, hebben we ook de pauzetijden voor volgend jaar aangepast. 
Hierbij hebben we rekening gehouden met een 
evenredige verdeling van spel en werk. Tevens gaan 
we extra aandacht besteden aan voldoende tijd om te 
eten. 
Om vijf over acht gaat de schooldeur open en zijn 
kinderen en ouders welkom in school (voor die tijd 
zijn we nog bezig met voorbereiden, overleggen e.d.). 
Vanaf ca. 8.10 uur worden alle kinderen in de klas 
verwacht, zodat we stipt om 8.15 uur met de kring 
kunnen beginnen. 
 
8.05 uur Inloop 
8.15 uur Start schooldag9.45 uur Fruitkring 
10.00 uur Pauze (15 min.) 
11.45 uur Lunchkring (met ruimte voor OB en MB om eerder te beginnen ) 
12.00 uur Pauze (30 min.) 
13.50 uur Einde schooldag 
 

BSO-KINDEREN 
De kinderen die naar de BSO van KaKa gaan worden tot 14.00 uur opgevangen door Nicole in ‘t 
Wad, waarna ze om twee uur samen met de BSO-medewerkers naar KaKa gaan.  

http://www.jenaplanschool.nl/pps/actueel/agenda


ALV 
Zoals gebruikelijk is er voor de zomer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
vereniging waar ’t Vlot en de Peter Petersenschool onder vallen. Dit is een goede 
gelegenheid voor ons als bestuur en directie om de leden (ouders) bij te praten over de 
stand van zaken op beide scholen. 
 
Dinsdag 3 juli 2018 om 20.00 uur op de PPS, Rummerinkhof 6b te Haren 
19.45 uur 
Inloop / koffie & thee 
20.00 uur 
1. Voorstellen adviesraad 
2. Jaarverslag en jaarrekening 2017 
3. Herziening ouder- en verenigingsbijdrage 
4. Aanpassing huishoudelijk reglement 
5. Toelichting inspectierapport VJN 
6. Vooruitblik komend schooljaar21.30 uur 
einde 
 
De bijbehorende stukken voor deze vergadering zijn te 
downloaden via de speciale pagina op de website van de 
school: 

http://www.jenaplanschool.nl/vlot/ouders/algemene-ledenvergadering-juni-2018 

VOORSTEL OUDERBIJDRAGE 
Een van de bespreekpunten tijdens de ALV is de aanpassing van de ouderbijdrage. Het 
bestuur doet een voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage per kind te gaan innen, i.p.v. per 
gezin. Op deze wijze ontstaat een meer evenredige verdeling over alle kinderen, die tenslotte 
ook allemaal profiteren van de extra zaken die de school organiseert van de ouderbijdrage. 
Meer informatie hierover in het betreffende voorstel. 

BIJDRAGE SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP 
Tevens willen we de kosten voor schoolreis en schoolkamp loskoppelen van de 
ouderbijdrage. Deze laatste kosten zijn namelijk niet vrijwillig. Hierover is bij de oude 
systematiek mogelijk verwarring ontstaan met betrekking tot de betaling.  
Na vaststelling van de nieuwe 
ouderbijdragen in de ALV zal daarom begin 
juli een factuur naar alle ouders gaan, met 
daarop alleen de bijdrage voor de schoolreis 
of schoolkamp van jullie kind of kinderen. De 
bedoeling hiervan is dat de kamp en 
schoolreis-bijdrage voor 1 september 2018, 
dus voor vertrek is betaald.  
De bedragen die voor de schoolreis en 
-kampen worden gehanteerd zijn alsvolgt:  

● onderbouw (1 dag) - €12,50 
● middenbouw (1 dag) - €30,00 
● bovenbouw (3 dagen) - €90,00 

 

  

http://www.jenaplanschool.nl/vlot/ouders/algemene-ledenvergadering-juni-2018


WENOCHTEND 
Op dinsdag 17 juli worden alle kinderen om 8.15 uur op school verwacht voor het 
kennismakingsontbijt in hun nieuwe stamgroep. Het ontbijt wordt mede verzorgd door groep 8. 
Deze dinsdag zijn de kinderen, net als volgend schooljaar, om 13.50 uur vrij. 
 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
 
AGENDA: 

 
*o.v.b. van wijzigingen, actuele agenda: http://www.jenaplanschool.nl/vlot/actueel/agenda 
 
  

http://www.jenaplanschool.nl/vlot/actueel/agenda


BIJLAGE 

Vakantie- en margerooster VJN 2018-2019 

 

 van tot bijzonderheden 

Margedagen (alleen Onderbouw ) do 13 sept vr 14 sept Schoolkampen BB 

Margedagen  do 18 okt vr 19 okt Studie2Daagse 

Herfstvakantie ma 22 okt vr 26 okt  

Margedag (alleen Onderbouw ) do 6 dec  Après Sint 

Margemiddag (vanaf 11.45 uur) vr 21 dec  Start kerstvakantie 

Kerstvakantie ma 24 dec vr 4 jan  

Voorjaarsvakantie ma 18 feb vr 22 feb  

Margedag ma 25 feb  Après voorjaarsvakantie 

Margeweek (alleen Onderbouw ) ma 25 feb vr 1 maart  

Margedag (alleen Onderbouw ) vr 19 april  Goede Vrijdag 

Tweede Paasdag ma 22 april   

Mei-vakantie ma 29 april vr 3 mei  

Hemelvaart wo 29 mei vr 31 mei incl. marge op woensdag 

Tweede Pinksterdag ma 10 juni   

Margedag vr 28 juni  Studiedag 

Margedag (alleen Onderbouw ) vr 12 juli  Start zomervakantie 

Margemiddag (vanaf 11.45 uur) vr 12 juli  Start zomervakantie 

Zomervakantie ma 15 juli vr 23 aug  

 

 vrije dagen alleen voor de onderbouw (gr. 1+2) 

 vrije (mid)dagen voor alle kinderen 

 vakanties 

 
Naast de geplande margedagen, mogen de onderbouwkinderen nog zes zogenaamde 
snipperdagen inzetten. Over de wijze waarop dat kan, zullen we betreffende ouders later nog 
informeren. 
Bovenstaand schema is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de actuele agenda, zie de 
agenda op de website en de nieuwsbrieven. 

 


