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Beste ouders/verzorgers van ‘t Vlot,  
Graag jullie aandacht voor onderstaande nieuwtjes en actuele zaken. 
 

SINTERKLAAS 
Aanstaande dinsdag is het 5 december en vieren we het Sinterklaasfeest op school. We willen 
jullie vragen om, waar mogelijk, zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. 
De ‘kiss and ride’-zone zal worden afgezet in verband met de aankomst van Sint. De kiss en 
ride zone verdelen wij in vakken (stamgroepleider staat in het vak) en 
de stoep aan de overkant ook, zodat alle kinderen de aankomst goed 
kunnen zien.  
 
Wanneer jullie wel met de auto komen vragen wij jullie om te 
parkeren bij de Nieuw-Apostolische Kerk. Dit is aan de overkant van 
de school. (Abraham Kuypersingel) Dan kunnen jullie via het stoplicht 
veilig oversteken. Of parkeren elders in de wijk.  
 
Sinterklaas heeft aangegeven dat hij tussen 08.20 - 08.40 uur aan zal 
komen. Zorg dat jullie op tijd zijn!  
 
Tussen 08.40 en 09.00 uur zullen wij Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op het podium 
in de hal. Jullie zijn hierbij van harte welkom. Na 09.00 uur gaan de kinderen naar de eigen 
stamgroep en zullen zij later op de ochtend een bezoek brengen aan Sint.  
 
GROEP 1 t/m 4 VRIJ 
Op 5 december zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf 12 uur vrij. Op vrijdag 8 december 
staat een margedag gepland en zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 de hele dag vrij. De overige 
kinderen gaan deze dag gewoon naar school. 
 
INSPECTIEBEZOEK 
Vorige week heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan ‘t Vlot. Het betrof hier een 

onderzoek, waarbij de inspecteur verenigingsbreed (dus inclusief Peter 
Petersenschool) kijkt naar een aantal zogenaamde standaarden. Zaken 
als kwaliteitszorg, didactisch handelen, veiligheid, verantwoording, 
dialoog en zicht op ontwikkeling worden door de inspecteur 
beoordeeld. Uit het feedbackgesprek van afgelopen donderdag is 
gebleken we op alle voornoemde standaarden een voldoende hebben 
gescoord en op de standaard ‘veiligheid’ (o.a. pedagogisch klimaat) een 
‘goed’. In maart volgt nog een themaonderzoek op de Peter 
Petersenschool over dyslexie. Zo gauw het definitieve inspectierapport 
gepubliceerd is zullen we jullie hierover informeren. 
 

 



OUDERAVOND NAAR 30 JANUARI 
Zoals al eerder aangekondigd organiseren we in januari een gezamenlijke ouderavond voor ‘t 
Vlot en de PPS over KIVA. In eerste instantie hadden we 18 januari in gedachten, maar de 
beoogde KIVA-spreker Freek Velthausz is deze avond verhinderd. We hebben daarom 
besloten de ouderavond te verplaatsen naar 30 januari op de Peter Petersenschool. 
Meer informatie over deze ouderavond volgt na de kerstvakantie. 
 
STAKING 
De bonden hebben alle leerkrachten opgeroepen om op 12 december opnieuw te gaan staken. 
Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke collega’s daadwerkelijk zullen gaan 
staken. Vervolgens zal de directie besluiten of de school deze dag gesloten is. Komende 
maandag zullen we dat aan jullie laten weten. 
 
Dit was het voor nu…... 

 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
 
Agenda: 
datum  activiteit  bijzonderheden 
5 december  Sinterklaasviering  

5 december Groep 1 t/m om 12.00 uur Vrij  

11 december Kerstknutseldag  

 

 

  


