
 
#15 - 4 juli 2018 

Inhoud nieuwsbrief 
 

Inhoud nieuwsbrief 1 
OUDERVERWENSHOW 1 
VERANDERING OUDERBIJDRAGE 1 
BIJDRAGE SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP 2 
GOEDE DOELEN-ACTIE VLOTTE VLOTTERS 2 
HOOFDLUIS 2 
FACULTATIEVE GESPREKKEN 2 
AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8 2 
AGENDA: 3 
BIJLAGE 4 

Vakantie- en margerooster VJN 2018-2019 4 
 

 

OUDERVERWENSHOW 
Aanstaande vrijdag zijn alle ouders van ‘t Vlot van harte uitgenodigd voor de  
“OuderVerwenShow 2018”  
Vanaf 11.15 uur verzorgen de kinderen van ‘t Vlot een muzikale show voor alle ouders, opa’s en 
oma’s, buren en andere mensen die afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, geholpen hebben op ‘t 
Vlot. Naast een heleboel prachtige muziek zal er voor de ouders ook een hapje en een drankje klaar 
staan. Deze show is tevens de feestelijke afsluiter van een jaar met prachtige weeksluitingen door 
alle stamgroepen van ‘t Vlot. 

VERANDERING OUDERBIJDRAGE 
Tijdens de ALV van gisteravond hebben de leden ingestemd met het nieuwe voorstel voor de 
ouderbijdrage. Het bestuur heeft gemeend de bijdrage eerlijker te verdelen over alle kinderen 
en gezinnen. In de bijlage bij deze Flessenpost kun je lezen hoe het voorstel opgebouwd is. 
Concreet betekent dit het volgende: 
De verenigingsbijdrage per gezin a €200,00 vervalt. In plaats hiervan wordt de vrijwillige 
ouderbijdrage per kind verhoogt van €35,00 naar €90,00 per kind. Zo worden de lasten 
eerlijker over alle kinderen verdeeld.  
Deze week gaat er een brief naar de ouders die de bijdrage voor het kamp of schoolreis van 



afgelopen jaar nog niet voldaan hebben. 
In de laatste schoolweek ontvangen alle ouders een factuur voor het schoolkamp en 
schoolreisje voor volgend schooljaar. Deze willen we graag voor 1 september ontvangen, 
zodat de bijdragen tijdig voor het kamp of schoolreisje binnen is. 
De resterende vrijwillige ouderbijdrage zal later in het schooljaar geïncasseerd worden.  
Voor meer informatie over de nieuwe ouderbijdrage verwijzen we graag naar de toelichting 
bij deze nieuwsbrief. 

BIJDRAGE SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP 
De ALV heeft voor komend schooljaar de volgende bijdragen voor schoolreizen en -kampen 
vastgesteld: 

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

 

GOEDE DOELEN-ACTIE VLOTTE VLOTTERS 
Hallo,  vrijdag 13 juli van 8.30 tot 10.15 zijn er inzamelingsacties van de Vlotte Vlotters.  
 
Er zijn een paar dingen te doen: 
 
Bine, Ivey en Thijmen zamelen geld in voor de Amsterdamse zwerfkatten en hebben hiervoor een 
marktkraampje ingericht. 
 
Marijn, Mels, Jesse en Waldemar zamelen geld in voor het Wereld Natuur Fonds en hebben hiervoor een 
lekkernijen kraampje ingericht. 
 
Anika en Robert zamelen geld in voor de Dierenbescherming en hebben hiervoor een disco 
georganiseerd. 
 
We proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ons goede doel. 
Hopelijk kunnen jullie ons er mee helpen door geld te doneren voor de activiteiten die wij organiseren 
voor de goede doelen.  
Het is voor de kinderen en voor ouders van het Vlot. 
Andere bekenden en vrienden zijn natuurlijk ook welkom.  
 
Vriendelijke groet van Robert en Waldemar (namens de Vlotte Vlotters). 

HOOFDLUIS 
In ‘t Strand is afgelopen week hoofdluis geconstateerd. Vriendelijk verzoek aan de ouders van alle 
kinderen om nog even serieus je kind(eren) te controleren en zonodig te behandelen.  
Voor meer informatie hierover: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

FACULTATIEVE GESPREKKEN 
Aan het eind van het schooljaar kunnen ouders op eigen verzoek een voortgangsgesprek met de 
stamgroepleider afspreken. Soms vind zo’n gesprek ook op verzoek 
van de stamgroepleider plaats. I.v.m. de voorlopige VO-adviezen zijn 
er met alle groep 7 -ouders sowieso gesprekken. 
 

AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8 
Op woensdag 11 juli neemt de huidige groep 8 alvast een beetje 
afscheid van ‘t Vlot. Dit doen ze traditioneel met een zelfgemaakte en 
uitgevoerde musical. Dit jaar is dat de musical “De DJ Draait Door”. 
Iedereen is van harte welkom om deze woensdag om 10.30 uur de 
musical te komen bekijken. 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis


 
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. 

 


