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KONINGSDAG & SPONSORLOOP 

Op vrijdag 20 april doen wij gezamenlijk met de Regenboog mee aan de landelijke koningsspelen.  
 
We hebben meerdere onderdelen op het programma staan: we starten de 
dag samen met het dansje/liedje “Fitlala”, vervolgens krijgen de 
kinderen in hun eigen klas een koningsontbijt en we houden samen een 
sponsorloop om geld op te halen voor een aanvulling op het plein. 
 
Tijdens een gezamenlijk overleg van de leerlingraad van De Regenboog 
en de kinderraad van ’t Vlot is naar voren gekomen dat de kinderen een aantal verbeteringen op het 
plein zouden willen. Hieruit is een top 3 ontstaan. 
1 Groen en verstopplekken  
2 Chillplek , Bescherming naast Bult en Fietsoverkapping  
3 Extra klimrek/speeltoestellen 
Met verschillende acties, die bedacht worden door de kinderen, willen we deze top 3 financieren.  
 
We starten dus met een gezamenlijke sponsorloop en beginnen met nummer 1 van de top 3: Groen 



en Verstopplekken. Mocht u hier nog ideeën voor hebben, dan houden we ons aanbevolen! 
 
De sponsorloop vindt plaats op vrijdag 20 april rond het grasveld aan de Mars, tegenover de school.  
Om 10:00 uur is het startsein voor groepen 1 t/m 3. Zij lopen ca 20 minuten.  
Om 10:45 uur starten de groepen 4 t/m 8. Zij lopen ca 30 minuten. 
De kinderen krijgen allemaal een sponsorlijst mee om zo veel mogelijk spinsoren te werven. Je kunt 
per rondje (ca. 200 m) sponsoren, maar natuurlijk is een bijdrage voor de totale sportieve prestatie 
ook mogelijk! 
 
Iedereen is daarnaast van harte uitgenodigd om de kinderen aan te moedigen. Vanaf 9:30 uur is er 
koffie/thee en cake/koek te koop en uiteraard gaat dit geld bij de 
totale opbrengst.  
 
Hulp gevraagd 
We hebben ook nog helpende handen nodig: 
-bemanning stempeltafels-bemanning koffie/thee verkoop 
-mensen die ’s ochtends buiten willen versieren 
-mensen die cake of koek willen bakken voor op de koffietafel 
Ouders die willen helpen kunne zich aanmelden bij de Feestcommissie 
(feestcommissie@jenaplanschool.nl) 
 
Deze week ontvangen de kinderen een sponsorformulier, waarop familie, vrienden en buren kunnen 
aangeven voor welk bedrag ze de sporter willen sponsoren. Dit formulier moeten ze op 20 april 
weer meenemen naar school. Na afloop gaat de persoonlijke deelnemerskaart met het 
sponsorformulier mee naar huis als bewijs van de prestatie.  
Het ingezamelde geld wordt in de week erna (de week van 23 april) ingeleverd bij de eigen 
leerkracht. 
 

VERVANGINGEN 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we deze week met veel ziekte en afwezigheid van leerkrachten te 
maken hebben (op beide scholen). We proberen dat steeds tijdig op te lossen en te communiceren, 
echter in sommige gevallen lukt dat helaas niet. Soms weten we pas ‘s morgens dat een collega ziek 
is. Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen kinderen verplicht naar huis hoeven sturen. Maar het 
regelen van goede en tijdige inval wordt wel steeds lastiger. 
De vervanging van Yvonne hebben we gelukkig intern kunne oplossen. Doordat Lisa fulltime het 
Koraal gaat draaien en Helmar twee dagen voor de Schatkist gaat staan hoeven er geen nieuwe 
gezichten voor de groep. We snappen dat sommige kinderen en/of anders dit soort wisselingen 
lastig of minder leuk vinden, maar wij denken dat we zo voor beide groepen de meest rustige 
oplossing hebben gevonden. 

VLOTTE MARKT 
De eerste voorbereidingen voor de Vlotte Markt zijn door de Feestcommissie inmiddels gestart. 
Natuurlijk zijn er deze dag (22 juni) weer veel vrijwilligers nodig. Denk daarbij aan het begeleiden 
van activiteiten, schmincken, opbouwen, opruimen, etc. Ouders (of grootouders, buren, etc.) die 
willen helpen kunnen zich aanmelden bij de Feestcommissie (feestcommissie@jenaplanschool.nl) 
Tevens is de organisatie nog op zoek naar interessante prijzen voor de diverse spellen. Wie nog 
nieuwe en liefst nog verpakte prijsjes heeft kan deze inleveren bij Herman. 
 

SCHOOL-APP 

Aan de nieuwe website van ‘t Vlot is ook een app voor smartphone en tablets gekoppeld. 
Hiervoor kun je de app ‘School-sites’ downloaden uit de Appstore of Google 
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Playstore: 
Apple Appstore 
https://itunes.apple.com/nl/app/school-site/id1192969030?l=en&mt=8 
Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.schoolsite.app 
Na het downloaden kun je bij schoolkeuze kiezen voor de ‘t Vlot! 
We zijn erg benieuwd naar jullie feedback op de site en de app. Reacties zijn welkom op: 
vlot@jenaplanschool.nl 
 

GOEDKOPE SOFTWARE 

Voor leerlingen van onze scholen is er de mogelijkheid om tegen zeer gereduceerde tarieven 
software voor de computer (Apple en Windows) aan te schaffen. Via https://www.surfspot.nl/ 
kun je heel goedkoop software-pakketten als Office e.d. aanschaffen. 
 

ONTRUIMINGSOEFENING KINDCENTRUM 
Op maandag 12 april gaan we de ontruiming oefenen van Kindcentrum Woldwijck. Er 
is al eerder op school-niveau geoefend, maar maandag dus voor het eerst met alle 
gebruikers tegelijk. De jonge kinderen worden van tevoren geïnformeerd door de 
groepsleiders. 
 

SCHOOLTIJDEN 
Het bestuur en MR zijn nog in nauw overleg met elkaar over een voorstel voor de schooltijden. Zo 
gauw hier meer duidelijkheid over is, zullen ze dat uiteraard met alle ouders communiceren. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Herman heeft alle gevonden voorwerpen al een aantal dagen uitgestald op de tribune. Woensdag is 
de laatste dag dat er nog spullen opgehaald kunnen worden. Donderdag gaat het restant naar een 
goed doel. 
 

BIEBOUDER 
We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen in de schoolbibliotheek. Belangstellenden 
kunnen zich melden bij Yvonne (yvonne@jenaplanschool.nl) 
 
 
 
Dit was het voor nu…... 
 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
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