
   
 

Pagina 1 van 5 
 

 

 

 

 

 

 
 

SCHOOLJAAR 2020-2021  Oktober 2020 

 

 

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

 
Bij Juf Marian en juf Gerjanne:   
Bij Juf Martine en juf Aniek:  Floris   
Bij Juf Erna en juf Irinne: 
Bij Juf Esther en meester Bert:  
 

Wij wensen hem een hele fijne tijd bij ons op school! 
 
 

Vanuit het personeel 
Wij hebben deze weken helaas te maken met ziekte onder het personeel. Juf Erna en meester Wilko 
zijn al twee weken ziek. Meester Dietrich is al langere tijd ziek thuis. 
 

 

 

 

 

 

 
Inleverdatum kopij:  
    1 november 2020 
 
Volgende Vliegernieuws:  
    6 november 2020 
 
Centraal telefoonnummer: 
  038-4210097 / optie 2 
 
www.kbsdevlieger.nl 

directie.vlieger2@catent.nl 

 

VLIEGERNIEUWS 

 
BELANGRIJKE DATA 
   
  5 okt.  Dag van de Leraar 
  MR vergadering 
  7 okt.  20.00 uur OV vergadering 
  9 okt.  Einde Kinderboekenweek 
12 okt.  Herfstvakantie (t/m 16 okt.) 
 
  2 nov.  Studiedag (alle lln. vrij) 
  6 nov.  Vliegernieuws (nwe. editie) 
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Juf Erna en Meester Wilko worden deze periode vervangen. De ouders/verzorgers van betreffende 
groepen worden wekelijks op de hoogte gehouden hierover.  
 
Voor meester Dietrich, onze conciërge, hebben wij geen vervanging. Er blijven uiteraard hierdoor 

zaken liggen. Op dit moment hebben wij een vrijwilligersvacature uitstaan bij ‘Zwolle doet’. Heeft u 

interesse of kent u personen in uw omgeving die interesse hebben? Onder het kopje: ‘Vrijwilliger 

gezocht’ staat meer informatie hierover.  

 
Juf Lian (groep 4b) is zwanger en gaat op 4 december met verlof. Angela Bakker (invaller uit de 
invalpool) gaat haar tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen. Juf Angela komt na de 
herfstvakantie kennismaken met de groep.  
 
 

Vrijwilliger gezocht 
Ben jij een handige vrijwilliger en wil jij ondersteunen op één van de mooiste scholen van Zwolle? 
Meld je snel aan, want KBS De Vlieger 2 is op zoek naar jou!  
Uiteraard eerst een kennismakingsgesprek onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. 
Voor meer informatie zie onderstaande link, delen wordt zeer gewaardeerd. Graag tot snel!  
https://www.zwolledoet.nl/vacatures/handige-vrijwilligers 
 
 

Dag van de Leraar 
Aanstaande maandag is het de Dag van de Leraar. Een dag om extra waardering uit te 
spreken voor alle leerkrachten en in het bijzonder voor de leerkrachten op KBS De 
Vlieger 2. Zij maken elke dag het verschil voor de kinderen.  
 
 

Toelichting over de Coronamaatregelen 
Op de KBS De Vlieger 2 houden wij ons zorgvuldig aan de Corona-afspraken en de 
hygiënemaatregelen. Een aantal belangrijke afspraken en maatregelen zijn: 
 

• Alle leerlingen gaan volledig naar school en hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 

meter afstand te houden. 

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

• Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

• Er is een gezondheidscheck bij het binnentreden van de school.  

• De meest recente beslisboom is leidend bij klachten. 

Helaas hebben wij de afgelopen periode ook te maken gehad met gezinnen waar een persoon 
positief getest is op Corona. Wij handelen uiterst zorgvuldig in dit geval.  
 
Elke melding gaat via de directie van de school. De casus wordt voorgelegd aan de GGD en het 
bestuur van Catent. De kinderen van deze familie gaan direct 10 dagen in quarantaine.  
Uitgangspunt van de GGD is dat kinderen nauwelijks een besmettingsbron kunnen zijn. De school 
wordt vervolgens dringend geadviseerd om verder geen berichtgevingen naar buiten toe te brengen, 
aangezien betreffende kinderen deze periode niet op school aanwezig zijn.  
 
Rust, vertrouwen en kalmte bewaren is het dringende advies. Wij zijn als school op deze wijze 
nauwkeurig in het omgaan met alle Coronamaatregelen en volgen de wegen hoe zij vanuit de 
overheid worden aangegeven. Alvast dank voor uw vertrouwen in ons handelen. Heeft u vragen 

https://www.zwolledoet.nl/vacatures/handige-vrijwilligers
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en/of opmerkingen? Neem contact op met John Berendsen via het telefoonnummer van school of via 
directie.vlieger2@catent.nl.  

Ouderbijdrage   
Elk jaar vraagt de oudervereniging aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten waar geen 
vergoeding tegenover staat van het Rijk. Dit is de ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt elk 
jaar tijdens de algemene ledenvergadering officieel vastgesteld. In dit bedrag zijn de kosten 
opgenomen voor o.a. schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sportactiviteiten en alle 
andere themafeesten.  Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, zien wij deze niet als vrijblijvend. In de 
bijlagen van dit Vliegernieuws vindt u een brief over de hoogte van de ouderbijdrage, hoe deze is 
vastgesteld en hoe deze betaald kan worden. Wij vragen u de ouderbijdrage uiterlijk 15 oktober 
2020 over te maken op rekeningnummer NL27ABNA0560522819 t.n.v. OV de Vlieger.  
 
 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfoto’s worden volgende week (week 41) verwacht. 
Het was even wachten, maar het resultaat mag er vast zijn! 
 
 

 
 

Academische opleidingsschool 
De Vlieger 2 is een academische opleidingsschool en voelt zich samen met onder andere Hogeschool 
KPZ, Landstede en Deltion College verantwoordelijk voor de ontwikkeling van studenten en 
leerkrachten, dit om te komen tot verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen in 
het basisonderwijs. We zijn er trots op dat er ook dit jaar weer veel studenten uit de diverse 
opleidingen hun weg hebben gevonden naar onze mooie school. 
 
We verwelkomen dit schooljaar vanuit de verschillende opleidingen de volgende studenten: 
Kleutergroepen: Amber en Esmay 
Groepen 3: Patricia en Lorin 
Groepen 4: Jikke 
Groepen 5: Mirthe en Zara 
Groepen 7: Marijn en Fleur 
Groepen 8: Larissa, Isa en Heidi 
Sport en bewegen: Jorre 
 
We wensen hen allen een leerzame tijd bij ons op school toe en hopen dat zij zich met veel plezier 
zullen ontwikkelen tot echte onderwijsprofessionals. 
 
 

Aanmeldingsprocedure op KBS De Vlieger 2 
Kinderen die drie jaar zijn, kunnen aangemeld worden op KBS De Vlieger 2. Zijn er broertjes/ zusjes 
die dit schooljaar 4 jaar worden? Stuur een mail naar de directeur: John Berendsen. Zijn mailadres is: 
directie.vlieger2@catent.nl. De aanmeldprocedure op KBS De Vlieger 2 is als volgt: 

 
• Ouders vragen allereerst een rondleiding en/of een kennismakinggesprek aan. (alleen bij 

nieuwe ouders) 

• Ouders geven per mail aan dat zij hun kind willen aanmelden. (directie.vllieger2@catent.nl) 

• Ouders ontvangen een intakeformulier en er wordt een intakegesprek ingepland.  

mailto:directie.vlieger2@catent.nl
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
mailto:directie.vllieger2@catent.nl
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• Vervolgens ontvangen ouders het aanmeldformulier en deze wordt ingevuld en 

geretourneerd.  

Dit schooljaar zijn wij op KBS De Vlieger 2 gestart met vier kleutergroepen 1/2. In deze groepen 
stromen tot en met januari 2021 kinderen in (die vier jaar worden). Begin 2021 wordt er een 
instroomgroep gestart voor de kinderen die vier jaar worden tussen januari en juni 2021. In deze 
instroomgroep wordt een stevige basis gelegd om in het nieuwe schooljaar in te stromen in de 
kleutergroepen.  
Binnenkort ontvangen de betreffende ouders hier meer informatie over. 
 
 

Bloembollenactie voor een nieuw schoolplein door onze leerlingenraad 
 

Dit schooljaar wordt er gestart met de aanpak van het 
schoolplein en de schoolomgeving. Naast een goed plan, is er 
ook geld nodig om het uit te voeren. De plannen van het 
nieuwe schoolplein worden eerst in verschillende geledingen 
besproken en vervolgens gepresenteerd. Hierbij willen wij 
leerlingen, team, ouders en buurtgenoten zoveel mogelijk 
betrekken.  
 
De leerlingenraad van De Vlieger 2 organiseert  vanaf 
aankomende week een bloembollenactie. Bijna de helft van 

de opbrengst van deze actie gaat naar het nieuwe schoolplein. De opbrengst wordt ingezet om het 
eerste gedeelte van het plein aan te pakken. Hoe meer geld er wordt opgehaald, zoveel meer er kan 
worden aangepakt. Vanaf woensdag 7 oktober gaan de leerlingen van KBS De Vlieger 2 langs de 
deuren met mooie kleurenfolders en een breed assortiment bloembollen. U kunt bij een van de 
leerlingen een mooi bloembollenpakket bestellen. De bloembollen worden een aantal weken later 
geleverd.  
 
Deze bloembollenactie wordt in samenwerking met 
Baltus Fundraising uit Vaassen georganiseerd. Zij 
hebben al meer dan 20 jaar ervaring in het organiseren 
van dergelijke acties. Wij gaan er samen een geweldige 
actie van maken.  
 

 
Opleidingsbericht juf Lisanne (onderwijsassistent) 
Wellicht weten jullie al wel wie ik ben, maar voor diegene die mij niet kennen, mijn naam is Lisanne. 
Ik ben hier onderwijsassistente en werk hier nu alweer een jaar binnen Catent. Samen met Eva loop 
ik verschillende klassen langs om de juffen en meesters te ondersteunen daar waar ze handen te kort 
komen en om kinderen te helpen.  
 
Dit schooljaar ben ik ook begonnen met een nieuwe studie, Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie op de Katholieke Pabo Zwolle. Met deze opleiding hoop ik de school meer te kunnen 
ondersteunen met kinderen, gezinnen en/of ouders die een extra zetje in de rug nodig hebben. Denk 
aan de onderwerpen: problemen in de ontwikkeling van het kind rondom taal/rekenen/gedrag, 
sociaal emotionele achterstand en/of wanneer er vanuit huis achterstanden op facturen zijn vanuit 
school, zou ik ingezet kunnen worden om u daarbij te ondersteunen. Deze taken zal ik nog niet direct 
uitvoeren, aangezien ik nog beginnende student ben. Dit komt wanneer mijn studieprogramma dit 
aangeeft. De rollen die ik ga uitvoeren zijn: pedagogisch professional, verbinder, vormgever en 
initiator. 
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Tijdens deze opleiding zal ik kinderen moeten observeren, opdrachten met kinderen uit moeten 
voeren en/of beeld- of geluidmateriaal moeten inleveren. Wanneer ik denk dat uw kind geschikt is 
om te begeleiden voor mijn studie, zal ik dit uiteraard eerst met u en de leerkracht overleggen en u 
om akkoord vragen. 
 
Wanneer er vragen zijn rondom deze opleiding en taken die ik zal moeten uitvoeren, kunt u mij 
bereiken via mailadres: l.schoots@catent.nl.  

 
 
Kinderboekenweekactie t.g.v. schoolbieb 
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met 
scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert 
Bruna een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Het 
enige dat u hoeft te doen is het bonnetje van het gekochte boek in te leveren op school. Hoe meer 
ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken onze school bij Bruna mag uitzoeken!  

 
 
 

Gebruik schoolplein buiten de schooluren 
Het schoolplein is openbaar voor kinderen (en eventueel ouders) t/m 13 jaar tijdens zonsopgang en 
zonsondergang. Er is buiten de school- en BSO-uren geen toezicht. Wilt u ervoor zorgen dat fietsen 
niet op het schoolplein blijven staan? Mocht u buiten de schooluren dingen op het schoolplein zien 
gebeuren, die daar niet horen, verzoeken wij u hier een melding van maken. Bij dringende zaken 
vragen wij u direct de politie te berichten. Voor andere zaken kunt u zich richten tot John Berendsen 
(directeur) via mailadres: directie.vlieger2@catent.nl  
 
 

Training Vrienden voor het leven 
Vrienden voor het leven training voor kinderen van 9 - 12 jaar. Is uw zoon of dochter regelmatig wat 
angstig of onzeker? Of piekert uw kind veel? Speciaal voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar is er de 
gratis training Vrienden voor het leven. Tijdens deze training leren ze hoe ze kunnen omgaan met 
spannende situaties en hun angsten. Zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en vrolijker zijn. In de 
bijlagen van dit Vliegernieuws vindt u een flyer van het Sociaal Wijkteam met meer informatie. 
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