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Opbrengst sponsorloop gigantisch 

Nagenoeg alle sponsorloop-opbrengsten zijn inmiddels binnen en we kunnen constateren dat de 
totale opbrengst alle verwachtingen heeft overtroffen. Ruim 5000 
euro is er bij elkaar gelopen. Samen met de opbrengst van de koffie 
en thee komen we boven de 5100 euro uit. Wat een succes voor de 
gezamenlijke kinderraden van ‘t Vlot en de Regenboog. En wat een 
geweldige bijdrage van jullie als ouders, grootouders, buren en 
andere sponsoren. 
Direct na de vakantie komen de leerlingenraad van de Regenboog 
en de kinderraad van ‘t Vlot bij elkaar om de verdere plannen voor 
het plein vorm te geven. Uiteraard zullen ze jullie daarover verder 
informeren. 

Monkey Fun Run 
Ook dit jaar doet ‘t Vlot weer mee met de Monkey Fun Run in 
Hoogezand. Alles over deze bijzondere inzamelingsactie kun je 
lezen in de bijlage! 



Afscheid van Lisanne 
Een enkele ouder had al een klein vermoeden naar aanleiding van de huidige vacatures op ‘t Vlot en 
de PPS…..maar Zeesterren-juf Lisanne gaat ons aan het eind van dit schooljaar verlaten. Na 
anderhalf jaar op ‘t Vlot gaat Lisanne verhuizen naar Arnhem om daar samen te gaan wonen met 
haar vriend. Met Lisanne gaan we een geweldige collega en onderwijsassistent annex juf  verliezen. 
Uiteraard gaan we daar t.z.t. op passende wijze aandacht aan besteden. 

Yvonne met verlof 
Yvonne gaat op 5 juni met zwangerschapsverlof. Helmar zal twee dagen de Schatkist blijven 
draaien. Voor de overige drie dagen zijn we nog op zoek naar een duurzame vervanging tot aan de 
zomervakantie. De Schatkist-ouders zijn hierover eerder deze week al geïnformeerd. 

Nieuwe kleuterfietsen 
Deze week zijn de nieuwe loopfietsen en skelters voor de 
kleuterbouwen binnen gekomen. De fietsjes zijn inmiddels 
getest door enkele juffen en doen het geweldig. Na de 
pinkstervakantie kunnen ook de kleuters over het plein 
sjeezen met de nieuwe fietsjes. 

Logopedie in het Kindcentrum 
Sinds april begeleidt een logopediste kinderen van de 
Regenboog en ‘t Vlot in ons Kindcentrum Woldwijck. In 
de bijlage van deze Flessenpost stelt Janita zich even aan jullie voor. 

Koken met pannen even niet mogelijk 
Met het realiseren van het zesde lokaal van ‘t Vlot in het voormalige gemeenschappelijke 
technieklokaal, is de centrale ruimte toegewezen aan de Regenboog. Zij geven daar sinds de 
meivakantie les en er wordt veel met kinderen gewerkt. Dit maakt het helaas onmogelijk om nog te 

koken in de centrale hal. Daarom zijn we bezig om een kookmogelijkheid 
in of naast de teamkamer te creëren. Dat kost uiteraard even tijd, vandaar 
dat er op dit moment alleen met de oven gekookt kan worden. We 
proberen zo snel mogelijk een passende oplossing te vinden, tot die tijd 
moeten de pannen dus helaas even ongebruikt in het kastje blijven staan. 
Ter inspiratie kan de volgende link bezocht worden!  
http://www.smulweb.nl/recepten/koud 
 

 
 
Iedereen een hele fijne pinkstervakantie gewenst, 
 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
 
 

  

http://www.smulweb.nl/recepten/koud


AGENDA: 

 

*onder voorbehoud van wijzigingen, voor de actuele agenda zie onze website 
 

 
De redactie van de schoolkrant is bezig met de voorbereidingen van de volgende editie! 

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


bijlagen: 
 

Monkey Fun Run  
 
Op 11, 12, 13 en 14 juni 2018 wordt er op Sportcentrum De Kalkwijck de Monkey Fun 
Run georganiseerd. Onze school doet hier ook aan mee (exacte datum en tijd volgt). 
Met de Monkey Fun Run steunen we de Groningen Swim Challenge. De Groningen Swim 
Challenge heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het UMCG Kanker 
Researchfonds met als motto: 
Zwem kanker de wereld uit! 
 
Wat houdt de Monkey Fun Run in? 
Tijdens dit evenement wordt er door een deskundig bedrijf een uitdagend parcours op 
het buitenterrein van De Kalkwijck uitgezet. In het parcours bevinden zich diverse 
obstakels welke uw zoon of dochter moet zien te overwinnen. In plaats van te zwemmen 
zijn zij dus aan het rennen, MAAR NAT WORDEN ZE WEL! Het doel is om binnen c.a. 20 
minuten zo vaak mogelijk het parcours af te leggen om op deze manier met zoveel 
mogelijk plezier, veel geld op te halen voor de Groningen Swim Challenge. 
 
Wat verwachten we van u: 
Er is gekozen om geld in te zamelen door middel van het inleveren van 
statiegeldbonnetjes. Hiervoor staat er in de klas van uw zoon of dochter een grote pot 
van de Monkey Fun run. Uiteraard is het doel de pot lekker vol te krijgen. U kunt zelf uw 
lege flessen doneren, maar uw zoon/dochter kan ook langs de deuren om bijvoorbeeld 
kleine klusjes te doen inruil voor lege statiegeld flessen. Uiteraard mag er ook 
rechtstreeks worden gedoneerd. Wilt u uw kind begeleiden in het verzamelen van zoveel 
mogelijk statiegeld en/of andere donaties? De klas met de hoogste opbrengst 
(gemiddeld per kind) wordt beloond voor hun inzet met een leuke verrassing. 
Op de dag zelf is het handig dat uw kind in sportieve kleding en op sportieve schoenen 
op school komt. Het is mogelijk dat de kleren vies worden of zelfs beschadigd raken en 
het is een zekerheid dat ze nat worden, dus houd rekening met de keuze van de 
kleding. Sieraden (als oorbellen, kettinkjes en horloges) zijn i.v.m. de veiligheid niet 
toegestaan op het parcours! Zorg ervoor dat uw kind droge kleding meeneemt, er is 
gelegenheid om om te kleden. 
 
Uiteraard presteren de kinderen nog veel beter als ze door zoveel mogelijk 
toeschouwers worden toegejuicht, kom dus vooral zelf ook langs om uw kind(eren) aan 
te moedigen en nodig ook andere belangstellenden, zoals opa’s en oma’s, uit! 
En mocht u zelf ook enthousiast worden van ons parcours (zoals velen voor u) dan is er 
op donderdagavond 14 juni de ouder-kind run. En (wellicht met uw vrienden en 
vriendinnen of sportmaatjes) een dag eerder, op woensdagavond 13 juni hebben we een 
teamcompetitie waar allerlei teams met elkaar de sportieve strijd aangaan voor de 
snelste tijd. Sportteams, bedrijventeams, maatjesteams… alles en iedereen is welkom! 
 
We gaan er een prachtig evenement van maken! 
Met vriendelijke groeten, 
Team Sportcentrum De Kalkwijck en Monkey Fun Run 

  



Logopedie in het Kindcentrum 
 

Voorstellen  
Hallo, mijn naam is Janita Timmerman-Mulder. Sinds kort ben ik elke 
woensdagochtend als logopedist werkzaam in het Kindcentrum 
Woldwijck. Ik zit in de werkruimte in  ’t Vlot tussen 8:30 en 12:30. De 
behandelingen zijn bedoeld voor kinderen van ’t Vlot en de 
Regenboog. Kinderen kunnen behandeld worden op het gebied van 
spraak, taal, stem, afwijkende mondgewoonten, stotteren en slikken. 
Ouders kunnen hun kind uit de klas halen en gelijk doorlopen naar 
logopedie. Dit is dus erg praktisch voor de ouders. Ook voor de 
leerkrachten is het fijn om korte lijnen te hebben met de aanwezige logopedist. Op deze manier kan er 
makkelijk overleg plaatsvinden van een kind. Zowel ouders als leerkrachten kunnen altijd binnenlopen voor 
vragen. 
 
Aanmelden 
Het aanmelden kan het beste telefonisch op nummer  06-15526619 of 0598-327495. Ook kan de leerkracht 
bij twijfel ouders met hun kind naar de logopedist doorsturen voor een intake en logopedisch onderzoek. 
Per 1 januari 2012 is Praktijk voor Logopedie Midden-Groningen direct toegankelijk. Dat houdt in dat een 
verwijsbrief niet noodzakelijk is. 
 
Vergoeding 
Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed en is ook opgenomen in het basispakket. 
Voor tarieven kunt u terecht bij de N.Z.A. (Nederlandse Zorgautoriteit). 
 
Wie weet tref ik u binnenkort in de wandelgangen of op het schoolplein! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Janita Timmerman-Mulder  
janita@logopedie.es  
Tel. Nr: 06-15526619  
Aanwezig op woensdagochtend tussen 8:30-12:30  
www.logopediehoogezand.nl  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


