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Van harte welkom!  
De volgende leerlingen heten wij van harte welkom op De 
Vlieger 2:  
 
Bij Juf Erna en juf Irinne:  Sem en Dex 
Bij Juf Esther en meester Bert: Boris, Milan en Ties 

 
Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school! 

 
Vanuit het team 
In de maand oktober hebben wij op KBS De Vlieger 2 helaas te maken gehad met veel uitval van 
leerkrachten. Gelukkig kunnen wij tot op heden nog elke vervanging opvangen. Wij hanteren het 
noodprotocol ‘vervanging’. Dit noodprotocol is eerder per mail met u gedeeld.  
  
Meester Wilko van groep 6a is ziek en wordt al lange tijd vervangen door meester Tim. De 
verwachting is dat meester Wilko aankomende periode weer gaat re-integreren. 
 
Meester Dietrich (onze conciërge) is vanwege ziekte langdurig afwezig. Zijn taken worden vanaf 
heden door twee vrijwilligers overgenomen. In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich kort voor.  
 
Juf Esther van de Werfhorst (groep 8c) en haar man zijn in blijde verwachting. Afgelopen week heeft 
juf Esther het nieuws in haar groep gedeeld. Dit betekent dat juf Esther in april 2021 met 
zwangerschapsverlof gaat. Uiteraard gaan wij zorgen voor een goede vervanger.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
 
BELANGRIJKE DATA (zie agenda Parro) 
   
10 nov.  Uitdelen bestelling  

Bloembollenactie  
11 nov.  Verkiezing Prins(es) Carnaval 
16 nov.  MR-vergadering 
  4 dec.  Sinterklaas op school 
    Vliegernieuws  
  9 dec.  OV-overleg 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.facebook.com/Vlieger2
https://www.facebook.com/Vlieger2
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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.   
• De kinderen worden door maximaal 1 ouder gebracht en opgehaald. Ouders houden     
       onderling 1,5 meter afstand. Ouders blijven buiten de schoolhekken. 
• Contactmomenten vinden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.  
• Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO.   
• Er is een gezondheidscheck bij het binnentreden van de school voor alle externe    
       personen.   
• De meest recente beslisboom is leidend bij klachten.  
• Coronameldingen binnen een gezin worden altijd gemeld bij de groepsleerkracht en     
      de directie. Kinderen gaan direct in quarantaine en er vindt overleg plaats met de  
       GGD.  

• Zodra kinderen in quarantaine moeten, is er een thuiswerkprogramma. De leerkracht 
stemt dit af en houdt regelmatig contact met de leerling.  

 
 

 
 

Bloembollenactie voor een groen en uitdagend schoolplein 
De bloembollenactie is een groot succes. De opbrengst van deze actie is rond de € 4000,- voor ons 
groene en uitdagende schoolplein. 

Dinsdag 10 november worden de pakketten van de 
bloembollenactie geleverd op school. De kinderen krijgen deze 
dag de bestellingen en de lijsten in een zak mee naar huis. De 
bestelling moet contant worden afgerekend. Wilt u het geld in 
een gesloten envelop met naam en groep afgeven aan de juf of 
meester op school?  
 

Graag het geld voor woensdag 18 november inleveren op school. Alvast hartelijk dank.  
 

Plannen maken voor een groen en uitdagend schoolplein 
Er worden plannen gemaakt om het schoolplein groener en uitdagender te maken. De leerlingenraad 
heeft bij alle groepen de ideeën en de wensen besproken die 
de kinderen hebben voor het schoolplein.  Deze wensen 
worden verwerkt in een voorlopige schets van het plein.  
Binnenkort worden deze plannen gepresenteerd aan 
verschillende geledingen. Bent u benieuwd en wilt u 
meedenken over de aanpak van het schoolplein? U kunt zich 
nog aanmelden hiervoor door een mail te sturen naar: 
directie.vlieger2@catent.nl  

mailto:directie.vlieger2@catent.nl


  Pagina 3 van 4 
 
KBS De Vlieger 2 – Buckhorstlaan 50 – 8043 RL – Zwolle – 038-4210097 (optie 2) - https://www.kbsdevlieger2.nl 

11 november 
Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen wordt er geadviseerd om Sint Maarten op een 
andere manier te vieren en niet langs te deuren te gaan. Om deze reden knutselen de leerlingen dit 
jaar geen lampion op school.  
Wij openen zoals gebruikelijk wel het Carnavalsseizoen op woensdag 11 november. Uiteraard zal dit 
feest op een passende wijze worden gevierd in het voorjaar.  
Op woensdagochtend 11 november wordt de jeugdprins(es) van de Vliegerzwammen bekend 
gemaakt in het Vliegertheater door prinses TikTok. Alle kinderen van de Vlieger brengen een stem uit 
om tot een keuze te komen.  Wie zal het worden? Alaaf, alaaf, alaaf.  

 
Studiedag 2 november 
Afgelopen maandag heeft het team van KBS De Vlieger 2 een studiedag gehad. Via Teams zijn de 
juffen en meesters aan de slag gegaan met verschillende onderwijsontwikkelingen.  
De doorgaande lijn van de vakgebieden: rekenen, lezen, spelling en taal zijn besproken.  
Het team gaat dit schooljaar een keuze maken voor een nieuwe methode voor thematisch werken 
voor de groepen 4 t/m 8. Vanaf januari 2021 wordt er een pilot gedraaid met twee methodes.  
Verder zijn wij bezig met een beleidsstuk ‘meer- en hoogbegaafdheid’ en is er verder veel  aandacht 
hoe wij omgaan me sociaal emotionele vorming en bewegend leren.  
 

Opgeruimd staat netjes 
Afgelopen maandagmiddag hebben de teamleden verschillende ruimtes en bergingen in de school 
opgeruimd. Woensdag 11 november staat er een grof vuilcontainer om de materialen die niet meer 
gebruikt worden, weg te gooien.   
Op woensdag 11 november om 12 uur is er allereerst voor u als ouder de mogelijkheid om (spel) 
materialen mee te nemen die wij als school niet meer gebruiken. 
Deze materialen liggen op het voorplein voor de fietsenstalling. U mag deze materialen als ouder 
meenemen. Alles wat blijft liggen, gaat ’s middags in de betreffende container.  

 
Sinterklaas 
Vandaag (vrijdag 6 november) krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een brief mee met 
informatie over het lootjes trekken. Het verzoek is om uiterlijk  donderdag 12 november de ingevulde 
verlanglijstjes weer in te leveren. Vrijdag 13 november worden lootjes getrokken. Op vrijdag 4 
december vieren wij het Sinterklaasfeest. Dit jaar is het helaas niet mogelijk dat u als ouder aanwezig 
bent bij de aankomst van de Sint.  Uiteraard maken wij er samen met de kinderen een groot feest 
van. 
 
Start instroomgroep 
Vanaf 1 januari 2021 starten wij een instroomgroep op KBS De Vlieger 2. Juf Eva is de leerkracht van 
deze groep. 
De instroomgroep is een tijdelijke groep tot aan de zomervakantie van 2021. De nieuwe 
instroomkinderen krijgen op deze wijze alle tijd en ruimte om rustig te wennen op KBS De Vlieger 2. 
Het ontwikkelen met plezier vanuit een stevige basis staat hierbij voorop. 
Er wordt in het onderwijsprogramma veel samengewerkt met de andere kleutergroepen. De 
kinderen leren van en met elkaar. Het speellokaal is het klaslokaal voor de instroomgroep. 

 
Update vanuit de MR 
Op maandag 5 oktober hebben we elkaar weer gesproken via Teams.  
De belangrijkste besproken punten zijn: 
 
* Begroting: Hiervan hebben we o.a. besproken:  de instroomgroep, de ventilatie en de aanschaf van 
digitale leermiddelen. 
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* Schoolplein: De bloembollenactie is gestart, de eerste ideeën worden verwerkt in een eerste 
schets.  
* Het protocol ‘ongewenst gedrag’ (zie website school) is gedeeld en besproken en dit schooljaar al 
een aantal keren toegepast. Het doel is vooral om een netwerk rondom het kind te betrekken en met 
elkaar het gedrag te kunnen keren. 
 
Maandag 16 November is het volgende MR overleg. 
 
 

BSO De Vlieger en PSG Nijntje 
Aan de Buckhorstlaan bieden enthousiaste pedagogisch 
medewerkers buitenschoolse opvang (BSO) en 
peuteropvang (PSG). BSO De Vlieger en PSG Nijntje zijn 
onderdeel van Stichting Prokino.  
 
Prokino is een landelijke aanbieder van kinderopvang, peutergroepen, buitenschoolse opvang, 
internaten en jeugdzorg. De BSO en de PSG laten zich inspireren door de principes van de pedagogiek 
van Reggio Emilia. Denkend vanuit deze visie, is ieder kind competent, krachtig en intelligent op zijn 
eigen manier. Er wordt uitgegaan van wat een kind kan en er wordt bij het kind aangesloten door te 
kijken en te luisteren naar het kind. Prokino biedt de ruimte om talenten te ontdekken, te 
ontwikkelen en te ontplooien. Op BSO De Vlieger en PSG Nijntje worden daarom leuke activiteiten, 
met verschillende thema’s, aangeboden. Samen wordt de natuur ontdekt, worden er spellen en 
proefjes gedaan, wordt er gedanst op muziek of worden de handen uit de mouwen gestoken door 
technisch, creatief of sportief bezig te gaan.  
 
Heeft u interesse in de BSO en/of de PSG? Neemt u dan voor meer informatie contact op met onze 
afdeling Kindplanning via e-mailadres: midden-noord@prokino.nl of via telefoonnummer: 038-
7112301. U kunt zich ook aanmelden via de volgende link: 
https://www.prokino.nl/nl/web/zwolle/aanmelden 
 
 


