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Van harte welkom!  
De volgende leerlingen heten wij van harte welkom op De Vlieger 2:  
Bij Juf Eva: Tom, Stijn, Emma, Jackie en Milan 
Bij Juf Erna en juf Irinne: Isa 
Bij juf Marian en juf Aniek: Ayaan   
Bij Juf Esther en meester Bert: Roan, Victor, David en Hanna  
 

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

 
Algemeen 
Vandaag hebben wij op De Vlieger 2 een geweldig Sinterklaasfeest gevierd. Wij bedanken de 
oudervereniging voor de geweldige ondersteuning. De kinderen hebben volop genoten afgelopen 
periode en vandaag van dit geweldige feest. Vanaf maandag start de kerstperiode op school. De 
school wordt mooi versierd en in de groepen wordt er aandacht besteed aan het kerstverhaal. 
Donderdag 17 december vieren wij gezamenlijk met de kinderen kerst op De Vlieger 2.  
  

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
 
BELANGRIJKE DATA (zie agenda Parro) 
   
 
  9 dec.  OV-overleg 
17 dec.   17:00-18:15 uur Kerstdiner  
  voor de kinderen 
18 dec.   12:30 uur alle kinderen vrij 
  Start kerstvakantie 
4 jan.   Einde vakantie, start school  
8 jan.  Vliegernieuws 
 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Vanuit het team 
Helaas moeten wij afscheid nemen van meester Dietrich. Meester Dietrich (onze conciërge) was 
vanwege ziekte al langdurig afwezig. In goed overleg hebben wij gezamenlijk het besluit genomen 
dat meester Dietrich gaat stoppen met zijn werkzaamheden op KBS De Vlieger 2.  
Meester Dietrich heeft een lange tijd als conciërge op onze school gewerkt. Voor kinderen, ouders en 
teamleden was hij een begrip op De Vlieger.  
Aankomende periode gaan wij in de groepen gezamenlijk iets maken voor zijn afscheid. Een 
persoonlijk afscheid is helaas in deze periode niet mogelijk. Wel  kunt u via uw kind een kaartje of 
attentie afgeven op school. Wij zorgen ervoor dat dit bij meester Dietrich terechtkomt. Hieronder 
een persoonlijk bericht van meester Dietrich: 

 
Lieve KINDEREN, collega’s, en ouders, 

 
Na 22 jaar met veel plezier bij “De Vlieger“  gewerkt 
te hebben, moet ik helaas door gezondheidsredenen 

stoppen op school. Dit valt mij erg zwaar. 
Nu in deze periode van Corona: 

 
Het is geen 
Doei of Dag 

maar 
Tot Ziens 
met een 

Glimlach. 
 

Veel Liefs 
Meester Dietrich 

 
 
 
Vervanging meester Dietrich 
Zijn taken worden vanaf heden overgenomen door meester Jos. Meester Jos is op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen aanwezig. Hieronder stelt hij zich voor: 

Mijn naam is Jos Jansen, geboren en getogen in Lemelerveld en de 
laatste 15 jaar woonachtig in Dalfsen. Vanaf maandag 9 november ben 
ik op de maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen gestart om hand-en-
spandiensten te verrichten op De Vlieger 2. Juffen en meesters moeten 
vooral bezig zijn met les geven en het randgebeuren over laten aan 
vrijwilligers die – zoals in mijn geval – niet achter de geraniums willen 
zitten. Ik heb er erg veel zin in en hoop in deze inspirerende omgeving 
een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het welbevinden van de 
juffen, meesters, kinderen en ouders.  

Hartelijke groet,  

Jos Jansen 
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Vervanging juf Lian 
Juf Lian gaat vandaag met zwangerschapsverlof. Zij wordt vanaf 7 december 
vervangen door juf Angela. Zij stelt zich hieronder kort voor: 
Hallo allemaal, 
Graag stel ik mij via deze weg aan u voor. Mijn naam is Angela Bakker, ik ben 
25 jaar oud en woon in Coevorden. Vanaf 7 december zal ik juf Lian gaan 
vervangen in groep 4B, de Monsterklas. Ik zal de hele week aanwezig zijn.  
Met de leerlingen heb ik al even kennis mogen maken. Ik kijk ernaar uit om ook 
jullie te ontmoeten en aan de slag te gaan op De Vlieger.  
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, tot snel!  
 
Vervanging juf Eva 
Juf Eva start vanaf 1 januari met de instroomgroep. De werkzaamheden van juf Eva worden 
vervangen door juf Marije. Juf Marije stelt zich hieronder kort voor: 

Mijn naam is Marije Meester. Ik ben getrouwd met Renze en samen 
hebben wij twee dochters, Jolijn (groep 8a) en Lona (voortgezet 
onderwijs). Sinds enkele weken werk ik als vrijwilliger op KBS de Vlieger. 
Ik doe dit met heel erg veel plezier en vind het dus erg leuk om via deze 
weg te mogen vertellen, dat ik met ingang van 1 januari werkzaam zal zijn 
op De Vlieger. Ik ga juf Eva vervangen. Zij gaat per 1 januari de 
instroomgroep doen. Omdat ik al langere tijd de overstap naar het 
onderwijs wilde maken, ben ik heel blij met deze kans. Ik heb ontzettend 
veel zin aan deze nieuwe uitdaging! 

Hartelijke groet, Marije Meester 

Gevonden voorwerpen 
Hieronder staat een overzicht van de gevonden voorwerpen van de afgelopen periode. Tot aan de 
kerstvakantie is het mogelijk deze op te halen bij de conciërge. Na de kerstvakantie worden deze 
voorwerpen opgeruimd. 
  
-Blauw tasje, ‘Skylander Giants’ 
-Parapluutje, oranje met Jip en Janneke motief 
-Oud roze regenjasje, Zara maat 164 
-Donker jasje, van ene Sjors, maat 5/110 
-Blauw spijkerjasje (onderbouw) H&M 
-Olijfkleurig jasje, maat 6/116 
-Vestje met zilveren glitters, (onderbouw) H&M 
-Zwart vestje, maat 134/140 
-Rood vestje, maat 122 
-Roze vestje, maat 5Y/110 
-Geel T-shirt met dunne zwarte streepjes, maat 10 
-Bont bruine blouse 
-Blauw sportbroekje, Hummel, maat 116/128 
-Zwart sportbroekje met gele streep 
-Kort broekje, jeans, (onderbouw) 
-Donkerblauw trainingsbroekje, maat 122/128 
-Groenig etui met viltstiftjes 
-Blauw etui met inhoud, eenden motief 
-Zwarte ‘Phanter‘sandalen met witte zool 
-Bruine Wildlands knuffel 
-Witte beer knuffel, ‘Jellycat’ 
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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. U heeft hier afgelopen week een mail over ontvangen. 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kerst 
U ontvangt de informatiebrief over kerst als bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
 

Opbrengst Bloembollenactie Schoolplein 
De bloembollenactie heeft op dit moment €3750,- 
opgebracht. De leerlingenraad heeft de cheque in 
ontvangst genomen. Een fantastisch resultaat! Wij 
hopen dit bedrag nog aan te kunnen vullen tot 
€4000,-. Heeft u het geld nog niet ingeleverd van de 
bloemenbollenactie, doe dit zo spoedig mogelijk.  
 
Met verschillende geledingen wordt er op dit 
moment een plan voorbereid voor een groen en 
uitdagend schoolplein. In Januari 2021 wordt dit 
vervolgd.  
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Jaarplan KBS De Vlieger 2 
Dit schooljaar werken wij aan drie verbeter- en drie veranderthema’s. Tijdens de studiedagen staan 
deze thema’s centraal. Hieronder delen wij een overzicht van de verschillende doelen waaraan wij 
werken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de MR-vergadering van 16 november 
* Verlof: Lian Heestermans (team) had haar voorlopig laatste MR-overleg, want ze gaat met 
zwangerschapsverlof. Kars ten Hove (team) kijkt de komende maanden mee met de MR. 
* Ventilatie: Er zijn inmiddels metingen gedaan in de klassen. In maart wordt er actie ondernomen, 
binnen 6-8 weken weet de school wat voor systeem geplaatst zal worden. Dit zal helpen om het 
aangenamer in de school te houden tijdens de warme dagen. 
* Studiedag 2 november: Tijdens deze studiedag heeft het team in PLG’s (professionele 
leergemeenschappen) gewerkt aan eigen doelen. Zie ook de visual voor een toelichting hiervan. 
* Veiligheidsplan: School is bezig om het veiligheidsplan up to date te maken. Hierin wordt aandacht 
besteed aan zowel de sociale als de fysieke veiligheid. Verschillende protocollen en procedures zijn 
hierin opgenomen, o.a. m.b.t. incidenten, conflicten en ontruiming. 
* Schoolplein: Het ontwerp voor het schoolplein is toegelicht. Er is een architect ingeschakeld om 
hierin mee te denken. Er is gezocht naar een groene, meer uitdagende invulling van het plein. Waar 
op verschillende manieren en voor leerlingen van verschillende leeftijden gespeeld kan worden. 
* Scholing MR: We gaan op zoek naar een vorm van scholing voor de MR, ook omdat er een aantal 
nieuwe leden zijn.  We willen graag scherp blijven en weten wat onze bevoegdheden zijn en onze rol 
is.    
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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 
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