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VLOTTE MARKT 
Nog een paar nachtjes slapen en dan bart op vrijdag 22 juni de Vlotte Markt weer los. Het jaarlijkse 
feest voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. 
Dit jaar vindt het feest plaats op vrijdagmiddag van 12 tot 15 uur. Er zijn weer heel veel leuke 
activiteiten, verkoopstandjes en lekkere zaken te beleven en krijgen tijdens de Vlotte Markt. 
Zo’n markt organiseren is elk jaar weer een 
flinke klus. Dat begint al met de eerste 
voorbereidingen en vergunningaanvragen. Dit 
is inmiddels allemaal al geregeld door de 
Feestcommissie. Echter in de week 
voorafgaand en vooral op de dag zelf is er 
natuurlijk ook nog de nodige ouderhulp 
nodig. 
 



Op woensdag 20 juni willen we van half negen tot ca. half tien samen met zo veel mogelijk ouders 
een aantal zaken voorbereiden. Zo moeten bijvoorbeeld alle prijsjes nog ingepakt worden. Je hoeft 
je hiervoor niet aan te melden, maar kunt zo aanschuiven in de hal. Herman zorgt uiteraard weer 
voor wat lekkers bij de koffie. 
Op vrijdag is er ook nog ouderhulp gewenst. Allereerst bij het versieren van het plein op 
vrijdagochtend. Maar ook op de middag zelf (of een deel van de middag) kunnen we nog hulp 
gebruiken. Dat varieert van helpen bij de catering tot schminken of attracties begeleiden. 
Hiervoor is het wel handig om je even aan te melden. Dat kan persoonlijk bij Ashanty, Esther of 
Tom of Tamara. Maar dat kan ook per email: feestcommissie@jenaplanschool.nl 
We hopen dat er genoeg ouders zullen zijn om er weer een fantastisch feest van te maken. 

BUITENKLAS 
Het eerste resultaat van de vorige Vlotte Markt is inmiddels te bewonderen bij de Schatkist. Daar 
staat een joekel van een tafel, waar de hele klas aan 
kan zitten werken, spelen of eten. Rene Flierman is 
inmiddels bezig met de tweede tafel voor bij ‘t Rif en 
de derde tafel die aan de overkant komt te staan 
wordt in de zomervakantie afgebouwd. 

DE BOOM 
Het is nog een heel project geworden, maar het 
resultaat is geweldig…...de boom in De Schatkist is 
klaar. Marcel en Jildau hebben speciaal voor de 
middenbouwgroep van Yvonne een prachtige kast 

gebouwd in de vorm van een boom. Ook de prachtige ombouw 
bij het aanrecht is van hun hand. Nog net voor het vertrek van 
Yvonne, i.v.m. haar zwangerschapsverlof, is de enorm klus 
afgerond. Marcel en Jildau heel erg bedankt! 

 

 

 

 

VERLOF YVONNE, WELKOM SILVIA 
Afgelopen dinsdag heeft de stamgroep en collega’s tijdelijk afscheid 
genomen van Yvonne. Zij gaat op verlof in afwachting van de geboorte 
van haar eerste kind. 
In de persoon van Silvia de Haan hebben we een enthousiaste en 
ervaren vervangster gevonden. Zij zal tot aan de zomervakantie met 
Helmar samen de groep draaien. 

VERTREK KRISTBORG 
Een enkele ouder had het uitgepuzzeld aan de hand van onze vacatures, maar nu ook voor de 
resterende ouders….Kristborg gaat ons helaas verlaten. Zij gaat zich komend schooljaar volledig 
richten op haar studie en kan dat niet meer combineren met het draaien van een stamgroep. Dit 
betekent dat er nu in de huidige sollicitatieprocedure onder andere gezocht wordt naar een nieuwe 
duo-partner voor Jacqueline. uiteraard gaan we nog op passende wijze afscheid nemen van juf 
Kristborg. Hierover meer info later. 
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LAATSTE MARGEDAG en -MIDDAG 
Op vrijdag 29 juni is onze laatste margedag en -middag. De groepen 1 t/m 4 zijn de hele dag vrij. 
De groepen 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur. 
Dit verschil wordt veroorzaakt door de verschillende marge uren voor jonge en oudere kinderen. 

WEEKSLUITING 
Er stond voor vrijdag 15 juni een muzikale weeksluiting gepland. Deze is verplaatst naar vrijdag 6 
juli! 

INLOOPOCHTEND 
Morgen (vrijdag 8 juni) houdt ‘t Vlot weer een open inloopochtend voor nieuwe ouders en 
kinderen. Mochten jullie ouders kennen die hun toekomstige kleuter willen aanmelden bij ‘t Vlot of 
gewoon even rond willen kijken, dan zijn ze morgen tussen 9.00 en 11.15 uur van harte welkom.  
Aansluitend kunnen ze dan ook nog de weekesluitng van De Zeesterren en ‘t Strand bekijken! 
Aanmelden is niet nodig. Lukt morgen niet, dan kunnen ze natuurlijk altijd een andere afspraak 
maken. 

VOLGEND SCHOOLJAAR 
Jullie zullen begrijpen dat we al druk doende zijn met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. 
Het team is bezig de nieuwe indeling van de stamgroepen te maken. We verwachten deze uiterlijk 
15 juni met jullie te delen. Daarnaast is besloten om de kleuters weer terug te halen naar hun oude 
lokaal. Dit maakt het mogelijk om nauwer samen te werken met de instroomgroep in het ‘nieuwe’ 
lokaal. 
Stamgroep ‘t Wad zal daarvoor plek maken en in het lokaal aan de Overkant trekken. Rene zal ons 
weer helpen bij het (opnieuw) verhuizen van ‘zijn’ speelzolder. Daarvoor alvast dank. Het kan zijn 
dat we richting zomervakantie nog wat ouderhulp zullen vragen bij de verhuizing en eventuele 
aanpassingen aan het lokaal. 
 

JAARROOSTER 
We zijn de laatste hand aan het jaarrooster voor volgend schooljaar aan het leggen. We verwachten 
dat volgende week met jullie te delen. Het is wellicht goed om alvast de volgende dagen in de 
agenda te zetten: 
-margedagen voor groep 1 t/m 2 (onderbouw): 13 + 14 september (tijdens bovenbouwkamp) 
-margedagen voor alle kinderen: 18 en 19 oktober (voorafgaand aan de herfstvakantie) 

WENOCHTEND 
In tegenstelling tot andere jaren gaan we nu in de laatste schoolweek een wenochtend organiseren 
voor de nieuwe stamgroepen. En om ook alvast een beetje te wennen aan het vroeger opstaan, gaan 
we die dinsdag de nieuwe schooltijden hanteren. En aangezien we verwachten dat sommige 
kinderen, ouders en ook teamleden zich dan extra 
moeten haasten, hebben we bedacht om die eerste 
‘vroege’ dag te beginnen met een ontbijt op school (dat 
scheelt thuis weer). Dat betekent dat alle kinderen op 
dinsdag 17 juli om 8.15 uur op school worden 
verwacht voor het kennismakingsontbijt in hun nieuwe 
stamgroep.  
Deze dinsdag zijn de kinderen dan ook om 13.50 uur 
vrij.  
 



DE LAATSTE SCHOOLDAG 
De laatste schooldag is altijd een heftige en hectische dag. En volgt op een periode met heel veel 
activiteiten en vieringen. Daarom hebben we vorig jaar de afronding van het schooljaar alleen in de 
eigen stamgroep gevierd. Het overgangstoneel zoals daarvoor gebruikelijk, hebben we niet gedaan. 
Dat is ons, zeker ook gezien de groei van het aantal groepen, goed bevallen. Ook dit jaar vieren we 
dus het einde van het schooljaar in de eigen groepen. Wel zijn we nog bezig met een geheim 
plannetje voor een spectaculaire gezamenlijke afronding. Hierover hopelijk later meer. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
 
AGENDA: 

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