
 
Flessenpost  

“Flessenpost” is de officiële en digitale nieuwsbrief van 

Multifunctionele accommodatie “De Jutter” waarbinnen de 

kinderopvang, het basisonderwijs (PO) en het voortgezet 

onderwijs (VO), de bibliotheek en de Vliering een plek 

hebben gekregen. 

Nummer 01, 17 september 2018 

Adres: Lutinelaan 3, 8899 BD Vlieland,  

Tel: 0562 452772   info@dejutter.nl   www.dejutter.nl      

 

 

17 september 2018 Schoolreis groep 6/7/8 

18 september 2018 Schoolreis groep 6/7/8 

19 september 2018 Schoolreis groep 3 t/m 8 

20 september 2018 Leerlingen groep 3 t/m 8 ‘s ochtends vrij 

20 september 2018 Sportmiddag buiten, 13.00 uur aanwezig bij Flidunen 

21 september 2018 Start herfstvakantie 12.05 uur 

8 oktober 2018 Start school 08.15 uur 

9 oktober 2018 Luizencontrole 08.15 uur 

12 oktober 2018 Fietscontrole door Politie Vlieland 
 

Start schooljaar – wisseling van de wacht 

Zoals u weet, zijn we het schooljaar gestart met een wisseling in het team als het gaat om de 

eindverantwoordelijkheid van de school. Thijs Speelman en Cees Visser, teamleiders voor 

respectievelijk het voortgezet- en het basisonderwijs, pakken die verantwoordelijkheid nu 

gezamenlijk op. Zij zijn daarmee ook het aanspreekpunt voor alle algemene zaken in relatie 

tot de school.  

Voor zaken over een specifieke groep of klas is de groepsleerkracht of mentor van uw kind 

het eerste aanspreekpunt. Schroom vooral niet om bij vragen contact op te nemen; we 

maken zo nodig graag een afspraak om uw vragen te bespreken.  
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Basisonderwijs  

 

Groep 1, 2 en 3 

Thema ‘jungle’ 

In het kader van wereldoriëntatie wordt er 

hard gewerkt aan het thema ‘jungle’. De 

kinderen zijn erg betrokken en enthousiast. 

Het thema wordt voor de herfstvakantie 

afgerond. Ook rondom Into the Great Wide 

Open (ITGWO) zijn er verschillende 

projecten geweest: de Kolderkrant, zoals 

vanouds, maar ook Stout Konijn kwam 

langs. 

 

Thema ‘media en verhalen’ 

Na de herfstvakantie beginnen we met het volgende thema: media en verhalen. We integreren hierin 

het thema van de kinderboekenweek, ‘vriendschap’, en gaan werken vanuit het boek ‘Grote Beer en 

Kleine Bever vrienden voor altijd.’  

Bever en beer gezocht! 

Voor de verteltafel zijn we op zoek naar een beer en een bever van Playmobil of Schleich. Heeft u 

zo’n beer of bever thuis? Dan zouden wij die graag willen lenen. 

Gymschoenen 

Er zijn kinderen in groep 1/2/3 die nog geen gymschoenen hebben op school. We gaan in principe 

elke dag even het speellokaal in en dan zijn gymschoenen wel veilig. Ook als de kinderen laarzen aan 

hebben naar school, moeten ze in de klas hun gymschoenen aan. Als uw kind nog geen gymschoenen 

heeft, wilt u daar dan voor zorgen? Vergeet niet de naam van uw zoon of dochter erin te zetten. 

 

Groep 3 

Lezen en rekenen 

Deze week hebben wij kern 1 van Veilig Leren Lezen heel goed afgesloten. De kinderen werken heel 

hard. Ook met rekenen zijn we al in blok 2!  

 

Groep 4/5 

Schoolreis 

De schoolreis van groep 4/5 is op woensdag 19 september, we gaan naar Wildlands in Emmen. De 

leerkrachten hebben daarover een informatiebrief gestuurd. 

  



Groep 6/7/8 

Schoolreis groep 6/7/8 

Alle informatie over de schoolreis van groep 6/7/8 naar Grolloo is inmiddels verstrekt. Denkt u eraan 

voor de eerste dag een goed lunchpakket mee te geven, en vergeet de bootpas niet! Deze wordt aan 

boord ingenomen en door de leiding bewaard. 

Sponsorloop 

De kinderen van groep 6/7/8 hebben een sponsorloop georganiseerd voor hun schoolreis. De 

voorlopige opbrengst is € 1.300,00. Aan alle sponsors: heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

School-breed 

Fietscontrole  

Op 12 oktober is er school-breed een fietscontrole. Politie Vlieland controleert dan de verlichting van 

de fietsen. Uiteraard worden er dan geen bekeuringen uitgedeeld.  

 

Voortgezet onderwijs 

 
Cito Volgsysteem in het VO 

Op De Jutter gebruiken we toetsen van het Cito Volgsysteem. Dit systeem bestaat uit vier toetsen 

voor de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Met deze toetsen volgen wij de resultaten 

van uw kind op de voet. Ook kunnen wij deze toetsresultaten vergelijken met die van andere 

leerlingen in het land. Zo kunnen we uw kind beter begeleiden, helpen als dat nodig is en een goed 

schooladvies geven.  

Klas 1 start in oktober met de Cito Vas. Deze toetsen wegen niet mee voor het rapport, maar kunnen 

wel onderwerp van gesprek zijn als het gaat om het niveau waarop uw kind werkt. Op de website 

vindt u een informatiefolder. 

ITGWO 

De klassen 1 en 2 hebben in samenwerking met ITGWO verschillende projecten gedraaid. Een van de 

projecten was ‘Vrije hangende Vlielanders’: een project met Serge Verheugen, waarin mensen een 

voorwerp konden adopteren. In de school hangen nog enkele voorwerpen. 

 

Onder het mom ‘wie jarig is, trakteert’ heeft ITGWO met Stout Konijn een project gelanceerd waarin 

de jeugd van Vlieland en de kinderen van het festival meedenken over een vaste speelplek. Stout 

Konijn en ITGWO zijn in samenwerking met de school, gemeente, Staatsbosbeheer en Stortemelk  

gaan zoeken naar een locatie voor de speelplek. Gedurende het jaar worden we op de hoogte 

gehouden van het proces. Op de website vindt u enkele foto’s van deze projecten en uitkomsten. 

Sportdag 

Op 20 september om 13.00 uur start de school-brede sportdag. Leerlingen van groep 1 tot klas 2 

zullen individueel hun prestaties laten zien. Onderdelen zijn onder andere hoogspringen, 

verspringen, speerwerpen, grote en kleine bal werpen. De klassen 3 en 4 begeleiden de onderdelen 

en ook de OR zal haar steentje bijdragen. 

Wij wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie! 


