
                                                                                                                                                       

   
 

Beste ouders/verzorgers van KBS De Vlieger 2,  

 

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2021. Het is een bijzondere start van het nieuwe jaar. 

Vandaag zijn wij op De Vlieger 2 gestart met het thuisonderwijs. Het is fijn om te zien hoe goed de 

kinderen en de leerkrachten dit samen oppakken.  

Laten wij er gezamenlijk een zo goed mogelijke tijd van maken. Zijn er bijzonderheden of loopt u 

ergens tegenaan? Laat het ons weten. De leerkrachten kunt u via Parro bereiken. Algemene vragen 

kunt u stellen via: directie.vlieger2@catent.nl  

 

Babynieuws 

Juf Lian (juf van groep 4b) is op 28 december 2020 bevallen van een prachtige 

dochter Yara. Moeder en dochter maken het goed. Wij wensen ze samen heel 

veel geluk en gezondheid toe! 

 

Nieuw telefoonnummer Vlieger 2 

Vanaf dinsdag 5 januari 2021 heeft KBS De Vlieger 2 een nieuw telefoonnummer. 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 038-3031008. Op deze wijze hebben wij 

als school een eigen nummer.  

 

Noodopvang 

Heeft u nog vragen met betrekking tot de noodopvang, dan kunt u deze stellen via het mailadres: 

directie.vlieger2@catent.nl. Voor de kinderen die gebruik maken van de noodopvang blijft de 

beslisboom leidend. Let op: het halen en brengen van de kinderen vindt plaats buiten de school. De 

kinderen moeten de schoolmaterialen zelf meenemen naar de noodopvang. Voor de kinderen uit de 

groepen 4 t/m 8 is het noodzakelijk dat zij ook een koptelefoon meekrijgen om zelfstandig te kunnen 

werken met de digitale taken.  

 

Vanuit de GGD 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12 

jaar te testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het 

coronavirus.   

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen zich bij de GGD laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en 

corona gerelateerde klachten hebben. 

 

Kinderen kunnen vanaf morgen 5 januari voor een test worden aangemeld via het landelijke 

afsprakennummer 0800 – 1202. Vandaag (4 januari) kan dat nog via het telefoonnummer van GGD 

IJsselland: 088 - 443 03 70. 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie.vlieger2@catent.nl
mailto:directie.vlieger2@catent.nl


                                                                                                                                                       

   
 

Persconferentie dinsdag 12 januari 
Dinsdag 12 januari staat de eerstvolgende persconferentie gepland. De uitkomsten van deze 
persconferentie wachten wij af. U ontvangt daarna tijdig informatie wat dit betekent voor het 
onderwijsaanbod op de Vlieger 2 na 18 januari.  
 
Wij wensen jullie allen veel sterkte en kracht toe deze periode.  
 
Namens het team van KBS De Vlieger 2, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Berendsen 

Directeur KBS De Vlieger 2 


