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SCHOOLJAAR 2020-2021   September 2020 

 

 

 
Van harte welkom!  
De volgende leerlingen heten wij van harte welkom op De Vlieger 2:  

 
 
Bij Juf Martine en juf Aniek:    Julia   
 
Wij wensen haar een hele fijne tijd bij ons op school! 
 

 

 
Vanuit het team 
Zaterdag 29 augustus zijn juf Lianne (onze intern begeleider) en haar man trotse 
ouders geworden van Noah. Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk en 
gezondheid samen toegewenst. 
  

 

 

 

 

 

 
Inleverdatum kopij:   
   28 september 2020 
 
Volgende Vliegernieuws:  
      2 oktober 2020 
 
Centraal telefoonnummer: 
    038-4210097 / optie 2 
 
www.kbsdevlieger.nl 

directie.vlieger2@catent.nl 

 

VLIEGERNIEUWS 

 
BELANGRIJKE DATA 
   
  9 sept.  Algemene ledenvergadering OV 
10 sept. Infoavond op afstand (digitaal) 
22 sept. Rondleiding nieuwe ouders 
28 sept. Kindgesprekken 
29 sept. Start project 
  Kindgesprekken 
30 sept. Kindgesprekken 
 
  1 okt.  Kinderboekenweek (start) 
  2 okt.  Vliegernieuws (nieuwe editie) 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

VLIEGER 2 

http://www.kbsdevlieger.nl/
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
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Meester Dietrich (onze conciërge) is aankomende periode wegens ziekte niet aanwezig op school. 
Wij wensen hem van harte beterschap en hopen dat hij snel weer aanwezig kan zijn op De Vlieger 2.  
 
Juf Gerjanne gaat vanaf maandag 21 september voor een half jaar De Vlieger 2 verlaten. Zij krijgt de 
mogelijkheid om op een collega-school in Steggerda de huidige directeur te vervangen, die met 
zwangerschapsverlof gaat. Een mooie uitdaging voor juf Gerjanne, die wij haar van harte gunnen.  
Binnen het team is er overlegd wie haar taken als bouwcoördinator en juf van groep 1 /2a voor de 
aankomende periode gaat overnemen. Tot aan de herfstvakantie is juf Marian op vrijdagochtend 
aanwezig in de groep. De invulling na de herfstvakantie worden binnenkort naar de betreffende 
ouders gecommuniceerd.  
 

Corona 
Ook bij ons op school maken wij ons sterk tegen Corona. Wij verzoeken een ieder dan ook dringend 
om zich aan geldende voorzorgsmaatregelen te blijven houden.  
 

 
 
 
Kennismakingsgesprekken 
Aankomende week worden de kennismakingsgesprekken met u als ouder ingepland, tijdens deze 
gesprekken staat het welzijn en de ontwikkeling van uw kind centraal. Een kennismakingsgesprek 
heeft als doel om samen te zorgen voor een goede start van het schooljaar. U bespreekt samen met 
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de leerkracht de kwaliteiten en de aandachtspunten van uw kind. Daarnaast spreken jullie beiden de 
verwachten naar elkaar uit voor dit schooljaar.  
De leerkrachten stemmen samen met u af op welke wijze de gesprekken gevoerd kunnen gaan 
worden. De mogelijkheid bestaat (met inachtneming van de Coronarichtlijnen) om de gesprekken op 
school te voeren. U ontvangt van de leerkracht een uitnodiging hiervoor.  
 

Informatieavond 
De informatieavond op donderdag 10 september gaat vanwege de huidige richtlijnen niet door. U 
ontvangt van de leerkracht specifieke informatie over de groep. Daarnaast worden de 
kennismakingsgesprekken eerder ingepland, zodat de gelegenheid er is om samen met de 
leerkrachten het verder goed af te stemmen.  
 

Studietweedaagse team KBS De Vlieger 2 
Donderdag 3 en vrijdag 4 september heeft het team van KBS De Vlieger 
2 twee gezamenlijke studiedagen gehad. Afgelopen donderdag heeft 
het team op locatie gesproken over de ambities en speerpunten voor 
het huidige schooljaar. Vervolgens zijn hierover ook enkele 
presentaties verzorgd.  
 
De drie grote verander- en verbeterthema’s van KBS De Vlieger 2 zijn:  
-Een doorgaande lijn voor thematisch werken voor groep 1 t/m 8.  
-Het verbeteren van een doorgaande lijn rekenen en bewegend leren voor de groepen 1 t/m 8.  
-Het herschrijven van het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid en de praktische uitvoering hiervan. 
Bovenstaande thema’s worden in PLG’s (professionele leergemeenschappen) verder uitgewerkt en 
onderzocht door het team.  
 
Leerlingenraad 
Meester John is de afgelopen weken in alle groepen geweest om te horen waar de kinderen van De 
Vlieger 2 heel trots op zijn en welke aandachtspunten en tips zij hebben voor de school.  
Woensdag 9 september komt de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar. De punten worden deze 
ochtend besproken met de leerlingenraad. Vanuit deze vergadering gaan wij ook met de 
leerlingenraad drie verander- en/of verbeteracties centraal zetten voor de aankomende periode.  
 

Parro: controleverzoek privacyvookeuren (uiterlijk zondag 20 september) 
Als school doen we samen met ParnasSys/Topicus er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan 
met de privacy van onze leerlingen en hun ouders. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke 
voorkeuren rekening gehouden wordt en dit tegenwoordig wettelijk verplicht is, heeft Parro een 
manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig en met een vermindering van administratiedruk op te 
lossen. Het beheer van privacy-voorkeuren geschiedt via ParnasSys (ons 
leerlingenadministratiesysteem) en Parro neemt deze over. Ouders kunnen binnen Parro altijd zien 
welke voorkeuren geregistreerd staan. 
 
Ieder schooljaar verzoeken wij de ouders van onze leerlingen om de geregistreerde privacy-
voorkeuren te controleren en indien gewenst te wijzigen. Dit kan heel eenvoudig via onderstaand 
stappenplan: 
 

 Ga binnen Parro naar het vierde tabblad “Instellingen” 

 Tik op “Privacy-voorkeuren” 

 Geef per kind, via de stipjes op het potloodje achter het kind, aan wat de voorkeuren zijn 
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Het wijzigen binnen Parro kan tot uiterlijk zondag 20 september a.s. Inzage heeft u echter het gehele 
schooljaar. Mocht u na deze datum toch de opgegeven voorkeuren nog willen wijzigen, dan kan dit 
alleen door een mail te sturen naar las.vlieger@catent.nl o.v.v. naam en klas van uw kind en welke 
optie er gewijzigd moet worden.  
 

Parro: handleiding 
In de bijlagen bij dit Vliegernieuws vindt u een uitgebreide handleiding voor het installeren en 

gebruiken van Parro. Ook kunt u via https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders antwoord 

vinden op veelgestelde vragen. Mochten er na het lezen van deze handvatten nog vragen zijn, 

dan vernemen wij dit graag via de leerkracht.  
 

Samen werken aan een uitdagend, natuurlijk en veilig schoolplein 
Afgelopen weken zijn er al een aantal werkzaamheden uitgevoerd op het schoolplein. De heg is 

gesnoeid en de graffiti is van de muren verwijderd. Aankomende periode worden er ook enkele 

ruiten vervangen. Wij willen de kinderen een fijn, natuurlijke en uitdagend schoolplein en 

schoolomgeving bieden.  

 

Graag willen wij met leerkrachten, ouders, leerlingen en andere betrokkenen in gesprek om te kijken 

op welke wijze wij ons schoolplein nog veiliger, fijner, uitdagender en natuurlijker kunnen maken.  

Hierbij nodig ik ouders uit om mee te denken en te helpen. Lijkt u dit leuk om actief betrokken te zijn 

bij de aanpak van het schoolplein of heeft u vanuit hobby of werk expertise en mogelijkheden om 

samen het schoolplein aan te pakken? 

 

Stuur een mail naar John Berendsen: directie.vlieger2@catent.nl.  

 

Update vanuit de MR 
Op maandag 31 augustus zijn we voor het eerst dit schooljaar weer bij elkaar gekomen. De MR 
bestaat dit schooljaar uit de volgende leden: 
 

Oudergeleding: Personeelsgeleding: 

Michiel Kampman (voorzitter)  
Lesley Schellenbach                       
Femke Hemmink-Witjes              
Caroline van Druten   

Suzanne Huijsman (secretaris) 
Lian Heestermans  
Bas Heideman 
Marieke Roos (nieuw toegetreden) 

                                     
                             
  
De volgende punten zijn besproken: het Coronabeleid, bereikbaarheid van de school, het 
schooljaarplan, de begroting van 2021 en scholing van de MR. 
Mocht je notulen willen inzien, dan kun je deze opvragen bij de directie van de school. 

In de bijlage van dit Vliegernieuws vinden jullie namens de GMR: een brief over de verkiezingen, met 
hierin een link en een QR-code naar een filmpje dat ter promotie van de verkiezingen ingezet wordt.  

 

 
 

 
 

mailto:las.vlieger@catent.nl
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
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Oudervereniging  
In verband met Covid-19 kunnen wij u dit jaar niet fysiek uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering van de oudervereniging KBS de Vlieger 2. Wilt u het jaarverslag inzien of vragen 
stellen kunt een afspraak maken. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: 
mailto:ov.vlieger2@catent.nl Dit kan tot uiterlijk woensdag 9 september. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Jaarverslag 
3. Financieel verslag 
4. Benoeming Kascommissie 2020 
5. Jaarplan 2020-2021 
6. Vaststelling ouderbijdrage 2020-2021 
7. Vaststelling begroting 2020-2021 
8. Benoeming nieuwe leden oudervereniging en herkiesbaar stellen leden oudervereniging 
9. Sluiting 
 

mailto:ov.vlieger2@catent.nl

