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Beste ouders/ verzorgers, 
 
De vakantie staat bijna voor de deur! De vakantie is altijd een moment van terugkijken, bezinnen en 
vooruitkijken. 
Afgelopen jaar is een roerig jaar geweest voor De Vliet. Het jaar is gestart met de komst van een 
nieuwe directeur. Door ziekte en omstandigheden heeft hij zijn werk op De Vliet niet kunnen 
voortzetten. In de periode dat ik op De Vliet gekomen ben, diende ook de inspectie zich aan. Dit 
oordeel van de inspectie riep een hoop emoties op.  
We zijn erin geslaagd deze emoties om te zetten in handelen. Het team heeft er met elkaar de 
schouders onder gezet en is hard aan de slag gegaan. Ik ben enorm trots op het team dat zij zich zo 
hebben kunnen herpakken! 
Natuurlijk kan het niet zo zijn dat alle onderdelen waar de inspectie op heeft geoordeeld dan ineens 
op orde zijn. We zijn hard aan het werk om juist alles wat we doen vast te leggen en te borgen. Zo 
ontdekken we met elkaar: waar staat De Vliet voor? In dit alles willen we handelen vanuit onze 
kernwaarden: samen, bewust en ambitieus. 
 
Tijdens onze laatste ouderavond hebben we het een en ander met u gedeeld over de processen die 
we aan het doorlopen zijn met elkaar. We willen u ontzettend bedanken voor uw enorme 
betrokkenheid, hulp en vertrouwen in de school. Wat is het fijn voor ons om te merken dat u achter 
ons staat en samen met ons ervoor wilt gaan om De Vliet weer op de rit te krijgen! We willen u 
aanmoedigen de korte lijntjes met ons te behouden en vooral met ons in gesprek te zijn, mochten er 
zaken zijn die besproken moeten worden.  
 
Tot slot sluit ik graag af met een couplet van een lied. Dit couplet heb ik voorgelezen tijdens het 
afscheid van meester Gerrit en geef ik ook graag aan u mee om de vakantie mee in te gaan: 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Een hele fijne vakantie gewenst, namens het team, 
 
Machteld Metz 
 
 
 



MEDEDELINGEN 

 
 
Onderwijs 
Terwijl het schooljaar nog niet voorbij is, zijn we al druk bezig met het maken van plannen voor het 
komende schooljaar. We starten ons schooljaar met twee studiedagen in de vakantie. Op de agenda 
staan onder andere de onderwerpen: pedagogisch klimaat en hoogbegaafdheid. 
In het nieuwe schooljaar ontvangt van ons meer informatie over de plusklas. We kunnen u alvast 
vertellen dat de selectie voor deze plusklas zal worden gedaan aan de hand van opgestelde criteria. 
Deze selectie wordt door de groepsleerkracht, ib- er en leerkracht van de plusklas gedaan.  
Deze plusklas is iets anders dan de Ballade- projecten die nu op school plaatsvinden. De Ballade- 
projecten zullen wel blijven bestaan, maar een iets andere invulling krijgen.  
 
MR 
De MR- verkiezing is geweest. Iedereen hartelijk dank voor het uitbrengen van de stem. We mogen 
Marc Overvoorde verwelkomen in de MR. We willen hierbij Michael Flanderhijn hartelijk danken voor 
het verkiesbaar stellen voor de MR. 
Ook willen we Sandra van Hout 
 
Formatie 
De formatie is inmiddels bij u als ouders bekend.  We hebben positieve reacties gekregen en vinden 
het fijn om te horen dat u er net als wij enthousiast over zijn! 
 
Groepsbesprekingen 
Alle leerkrachten hebben inmiddels een groepsbespreking gehad met Jantina, de ib’er van de school. 
De toetsen zijn doorgenomen en ook zijn alle leerlingen besproken. De groepsoverdracht zal voor 4 
september plaatsvinden waardoor de leerkrachten meteen de juiste informatie hebben om het jaar 
goed te starten.  
 
Meester Gerrit 
De afscheidsreceptie voor meester Gerrit is druk bezocht! Wat was het leuk dat er zoveel mensen 
waren die Gerrit een hand kwamen schudden om afscheid te nemen. Na de receptie hebben we met 
het team nog een gezellig samenzijn gehad. Gerrit is hierbij in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn 
bijdrage al 42 jaar lang! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Update groot zomeronderhoud en langer vakantie 
Zoals u wellicht heeft gezien, is het groot onderhoud aan de school van start gegaan! De 
schilderwerkzaamheden zijn gestart en de lokalen knappen enorm op. De muren, kozijnen en deuren 
krijgen een frisse, eigentijdse kleur. De klassen worden allemaal voorzien van een mooi, modern 
touchscreenbord. In de grote zaal en de bibliotheek zal de vloer worden vervangen. De grote zaal zal 
gaan functioneren als leerplein, evenals de ruimte waar de bibliotheek is. Zo zullen ook het gebruik en 
de inrichting van het gebouw aansluiten bij modern, eigentijds onderwijs. 
In de zomer zullen er nog meer werkzaamheden plaatsvinden. Door al deze werkzaamheden zullen 
de kinderen 2 dagen extra vrij zijn. De zomervakantie loopt dus tot en met dinsdag 3 september.  
Graag wil ik ook via deze weg de vaders bedanken die ons zo enorm helpen! Iedere week weer staan 
ze vrolijk, fluitend voor ons klaar om een lokaal leeg te halen en andere kluswerkzaamheden te doen. 
Wij zijn echt enorm blij met deze hulp, dank jullie wel!!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wisselochtend 
Op 17 juli zullen de kinderen gaan kennismaken met hun nieuwe juf of meester. Dat zal direct om 
8.30u zijn. Alle leerkrachten zullen die ochtend op het plein staan, zodat u in de gelegenheid bent ook 
de nieuwe leerkrachten een hand te schudden.  
 
Musical groep 8 
Op maandag 15 juli wordt de musical opgevoerd voor de opa’ s en oma’ s. De zaal gaat om 18.45u 
open. Op dinsdag 16 juli is de officiële afscheidsavond van groep 8. Alle ouders hebben een 
uitnodiging gekregen hiervoor. Op woensdag 17 juli mogen de kinderen van groep 8 een uur later 
starten. Ze worden 9.30u op school verwacht.  
 
Zomerfeest 
Komende vrijdag is het zomerfeest. De hele dag staat in het teken van circus Rotje Knor! U heeft 
inmiddels de uitnodiging ontvangen. Komt u ook kijken? 
 
 



Einde schooljaar 
Het einde van het schooljaar nadert nu snel. We zouden het waarderen als u de leerkrachten nog kort 
een hand komt schudden om zo het jaar af te sluiten. Voelt u zich vrij en welkom even binnen te 
lopen! 
 
Schoolreis 
Op dinsdag 1 oktober gaan de groepen 3 ™ 7 op schoolreis. Groep 8 zal dan op kamp zijn. Tijdens 
de schoolreis zijn er altijd hulpouders nodig. Deze hulpouders vragen wij zelf. Dit gaat volgens vaste 
regels. De volgorde van meevragen is als volgt: 

1. Ouders die in de OR en MR zitten 
2. Ouders die meewerken bij de TSO 
3. Ouders die vaste regelmaat op school helpen  
4. Overig (als ouders vaker mee zijn geweest, dan is nu iemand anders aan de beurt ) 

 
Groep 1/2 zal op woensdag 2 oktober op schoolreis gaan. Bij mooi weer gaan zij naar Speelvlucht in 
oud- Beijerland. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar een binnenspeeltuin. Meer info ontvangt u 
in het nieuwe schooljaar.  
 
Gebedsgroep 
Sinds 2016 is er onze school een gebedsgroep. Deze groep bestaat uit Samantha op den Brouw, 
Christine Remmers, Robin Verschoor, Lia Zuidema en meester Gerrit. Zij komen eens per maand 's 
avonds bij elkaar en bespreken dan het wel en wee van de school. Zij leven mee met het wel en wee 
van leerlingen, hun (groot)ouders en leerkrachten. Er is van een klein moment van bezinning: even 
stil staan bij, even de tijd nemen voor ... (vult u maar in). Het uurtje wordt afgesloten met een gebed.  
 
In de loop van de jaren is het aantal leden stilaan teruggelopen. Aan het einde van het nieuwe jaar 
neemt Christine Remmers afscheid van de groep, immers hun jongste verlaat de basisschool. Ook 
meester Gerrit verlaat de groep. 
 
Daarom zoeken we voor het nieuwe schooljaar nieuwe leden voor de gebedsgroep. We hopen dat de 
lege plekken opgevuld worden, want de groep vindt dat er een enorme kracht uitgaat van deze 
bijeenkomsten. 

Belangrijke data 

 
 

                                                         Juli 2019 
1  
2  
3  
4  
5 Zomerfeest 
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15 19.00 uur Musical voor de opa’s en oma’s 



16 19.00 uur Afscheidsmusical groep 8 
17 Wisselochtend, groep 8 start om 9.30 uur 
18 De kinderen zijn deze dag om 12.00u uit. 

 
19 Margedag ( waarschijnlijk zijn de kinderen deze dag vrij ) 
 
We beginnen weer op 04-09-2019!!! 


