
 
#7 - 15 januari 2018 

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

BESTE WENSEN 
Hoewel officieel misschien te laat, wensen we toch nog even alle ouders en kinderen een 
gezellig, leerzaam en inspirerend 2018 toe. We zijn van plan er, samen met jullie,  weer een 
mooi jaar van te gaan maken. 
 
NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Beste ouders, 
  
Zoals eerder gemeld heeft de vereniging een aantal incidentele financiële meevallers 
gehad. Het bestuur heeft gemeend om dit schooljaar de verenigingsbijdrage eenmalig te 
verlagen naar 100 euro per gezin. 
Bij ouders/verzorgers die alle ouderbijdragen al betaald hebben, zal proactief de teveel 
betaalde verenigingsbijdrage in februari teruggestort worden. 
  
Er zal in drie termijnen geïncasseerd worden bij de ouders/verzorgers die de inning via 
een incasso hebben lopen. De data waarop geïncasseerd gaat worden zijn 27 januari, 
27 maart en 27 mei. 
De overige ouders/verzorgers zullen rond de bovenstaande data een factuur ontvangen. 
  
Mochten er vragen zijn over de inning dan kunt u contact opnemen via 
penningmeester@jenaplanschool.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
Thibaut de Groen 
Penningmeester VJN 
 

 
AANMELDING BROERTJES EN ZUSJES 
Zoals jullie merken zien we op de ‘t Vlot een toenemende belangstelling van ouders in het 
jenaplanonderwijs. Inmiddels hebben we een leerlingen-stop voor groep 2 en de bovenbouw 
ingesteld, omdat we vinden dat die groepen het maximum aantal leerlingen hebben bereikt. 
Maar ook voor de onderbouw zien we dat het aantal inschrijvingen toeneemt. Om een goed 
beeld te krijgen van deze leerlingontwikkeling voor de nabije en verdere toekomst willen we 
jullie vragen om broertjes en zusjes van huidige Vlotters en die nog geen vier zijn alvast bij 
ons aan te melden.  
Jullie kunnen hiervoor een aanmeldingsformulier aanvragen of ophalen bij Jacqueline 
(pps@jenaplanschool.nl). 
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OP TIJD BEGINNEN 
Alle groepen starten de dagen om 8.30 uur in de kring. Dit is het moment waarop de 
schooldag begint. Jullie snappen dat het erg belangrijk is om dan ook in alle rust te kunnen 
beginnen. Daarom het dringende verzoek om voor half negen de kinderen aanwezig te laten 
zijn in de groep en zo nodig afscheid te hebben genomen. Mocht je onverhoopt een keertje te 
laat zijn, wacht dan even bij de deur van het lokaal tot de stamgroepleider een seintje geeft om 
naar binnen te komen. 
Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.15 uur uitsluitend telefonisch doorgeven: 0598-323082 
 
VERLOFAANVRAGEN 
Het aanvragen van vrije dagen of dagdelen tijdens schooltijd is aan bijzonder strenge regels 
gebonden. De directie heeft beperkte ruimte om in uitzonderlijke situaties bijzonder verlof te 
verlenen (tot maximaal 10 dagen). Deze uitzonderlijke situaties staan helder beschreven in de 
folder van de gemeente Hoogezand. Deze is te verkrijgen op school en is ook te vinden op de 
website van de school. Aanvragen voor bijzonder verlof moeten altijd schriftelijk, middels het 
verlofformulier (verkrijgbaar bij de administratie of op de website) ruim op tijd gedaan 
worden. Bij een afwijzing van een verlofaanvraag zullen de gronden altijd toegelicht worden. 
Mocht een leerling desondanks alsnog afwezig zijn, dan zal dit als ‘ongeoorloofd verlof’ 
geadministreerd worden. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn. 
Verlof voor incidenteel dokters- en tandartsbezoek tijdens schooltijd hoeft niet schriftelijk 
aangevraagd te worden, maar wel graag even tijdig melden bij de leerkracht. 
 

SCHOOLFOTO’S 
Af en toe krijgen we de vraag waarom er bij ons op school geen schoolfotograaf komt. We zijn 
ons op dit moment aan het oriënteren op deze mogelijkheid. Uitgangspunt is daarbij de 
vrijblijvendheid voor ouders om foto’s al dan niet af te nemen, het gemak van de 
bestelprocedure en de mogelijkheid voor de school om foto’s aan de leerlingadministratie te 
koppelen. Meer info hierover volgt binnenkort. 
 
OUDERAVOND OP 30 JANUARI 
Op dinsdag 30 januari organiseren we een inhoudelijk ouderavond voor de ouders van ‘t Vlot 
en de PPS met als thema Pesten en KIVA. Zoals jullie inmiddels weten werken we op ‘t Vlot al 
een aantal jaren met de KIVA-methodiek, die zich met name richt op het 
voorkomen van pesten en pestgedrag. Toch krijgen we nog vaak vragen van ouders 
wat dat nu precies inhoudt. Op de aanstaande ouderavond willen we jullie hierover 
uitvoerig informeren. KIVA-trainer Freek Velthausz zal hierover een levendige 
presentatie komen houden. Uiteraard is er ook nog ruimte om aansluitend met 
elkaar het gesprek aan te gaan. De ouderavond is voor ouders van beide scholen 
(PPS en ‘t Vlot) en vindt dit keer plaats op de PPS in Haren (Rummerinkhof 6B). 
Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang presentatie 19.30 uur. 
 

Dit was het voor nu…... 

 
Vriendelijke groet, 
 Team ‘t Vlot 
 
 
 



 
Agenda: 
datum  activiteit  bijzonderheden 
19 januari Weeksluiting ‘t Strand  

30 januari Ouderavond KIVA op de PPS 

2 februari Margedag: groep 1 t/m 4 vrij  

9 februari Weeksluiting Koraal  

   

   

 

 

  


