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Algemeen 
Wat een bijzondere start van 2021! Een volledige lockdown, scholen dicht en op dit moment zelfs 
een avondklok. De scholen zijn in ieder geval gesloten tot 8 februari. Op dinsdag 2 februari horen wij 
tijdens de persconferentie of de scholen op 8 februari weer open gaan.  
Wij hopen dat het verantwoord is om de scholen weer te kunnen openen. Gezondheid staat boven 
alles, maar wat gunnen wij de kinderen het samen zijn, samen leren en samen spelen. Deze aspecten 
maken het zo belangrijk om weer fysiek onderwijs te geven. Wij zijn trots op de wijze waarop het 
afstandsonderwijs wordt ingevuld. De goede samenwerking van de driehoek: kinderen, ouders en 
leerkrachten (school) is van groot belang, zeker in deze situatie. Wij bedanken alle ouders en 
verzorgers voor deze goede en belangrijke samenwerking!  
  

Communicatie 
Deze weken ontvangt u regelmatig extra informatiebrieven. Wij 
proberen u zo goed en volledig mogelijk te informeren, zodra er 
nieuws is. Na de persconferentie van aankomende week kunt u 
wederom een informatiebrief verwachten. Op dit moment 
versturen wij deze nog via Parro en per mail om een ieder zo goed 
mogelijk te bereiken. Na de voorjaarsvakantie ontvangt u alle 
berichten alleen nog via Parro.  
 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
 
BELANGRIJKE DATA (zie agenda Parro) 

• Vrijdag 29-1:   Uitgiftemoment 8:30-9:30 uur en 14:15 

15:00 uur 
• Dinsdag 2-2:   Persconferentie over open gaan  

scholen           . 

• Maandag 8-2:  Wij gaan hopelijk weer naar school 

• Vrijdag 12-2:   Carnaval in de groepen (verkleed naar school) 

• Woensdag 17-2: Geen studiedag, oftewel lekker naar school 

• Vrijdag 19-2:  Start voorjaarsvakantie 
 
   
 
   
   
 
 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Vanuit het team 
Juf Aniek gaat per 1 februari fulltime starten op een collega-school van Catent. Een mooie uitdaging 
voor haar, maar ook jammer voor ons.  
Dit betekent dat zij deze week voor het laatst aanwezig is op de Vlieger 2. Wij wensen haar veel 
succes en plezier toe.  
 
Gelukkig komt juf Gerjanne vanaf 1 februari weer terug op de Vlieger 2. Juf Gerjanne werkt al vele 
jaren op onze school en heeft afgelopen periode een directeur vervangen binnen Catent. 
Wij vinden het fijn dat zij weer terug is op de Vlieger 2.  
Juf Gerjanne staat vanaf 1 februari op de donderdag voor groep 1-2b en op vrijdag voor groep 1-2a. 
Juf Dienelieke staat aankomende periode ook nog niet volledig voor groep 8b. Meester Maarten 
vervangt haar op de maandag en dinsdag.  

 

Onderwijs op afstand  
Het onderwijs op afstand zal in ieder geval tot 8 februari worden gegeven. Dit betekent dat wij ook 
de planning en de lespakketten tot deze datum uitgeven tijdens het uitgiftemoment aanstaande 
vrijdag. Op dinsdag 2 februari is er wederom een persconferentie en horen wij meer over het 
vervolg. Wij houden u op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgiftemoment  
Aanstaande vrijdag is er een uitgiftemoment voor de groepen 1 t/m 6 (inclusief de instroomgroep) en 
8b. 
Wij hebben hiervoor drie momenten ingepland: 
8:30-9:00 uur voor kinderen met de achternaam die beginnen met a t/m m.  
9:00-9:30 uur voor kinderen met de achternaam die beginnen met n t/m z. 
14:15-14:45 uur voor een ieder die het in de ochtend niet red om het op te halen. Let bij het ophalen 
op de Corona-afspraken die er gelden.  
 
Veranderingen in de jaarplanning 

Uiteraard zijn wij achter de schermen al bezig om een passende jaarplanning te maken voor de rest 
van dit schooljaar. De ouders van de kinderen uit groep 8 worden apart geïnformeerd hierover.  
Voor de kinderen uit de andere groepen is de planning afhankelijk van het moment dat de scholen 
weer open gaan. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de planning van oudergesprekken, 
afname cito lvs, activiteiten en overige zaken, zodra de scholen weer open mogen gaan.   
Gezien de huidige situatie hebben wij wel besloten om de studiedag van 17 februari niet door te 
laten gaan. De kinderen krijgen op woensdag 17 februari gewoon les.  
 
Toelichting over de Coronamaatregelen  
Op De Vlieger 2 houden wij ons zorgvuldig aan de Corona-afspraken en de hygiënemaatregelen. 
Hieronder nog even een kort overzicht van de belangrijkste afspraken en maatregelen:  

• De scholen zijn gesloten en kinderen krijgen online les.  

• De scholen verzorgen noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. 
Noodopvang is alleen voor de dagen dat ouders geen andere mogelijkheid hebben. 

• Kwetsbare kinderen worden in overleg met school opgevangen op de noodopvang. 
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• Basisschoolkinderen 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. (belangrijk bij het halen/brengen voor de noodopvang        
       en bij het uitgiftemoment.) 
• Contactmomenten vinden zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaats.  
• 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR 
De MR heeft op 11 januari online vergaderd. De volgende punten zijn er besproken: 
 
* Corona: De lockdown en het thuisonderwijs vlak voor de kerstvakantie kwamen onverwachts. 
Binnen de MR is besproken hoe het plotselinge thuiswerken wordt ervaren door de ouders. Hoe is de 

communicatie, hoe is de belasting en wat gaat goed en kan 
beter? O.a. is benoemd dat het fijn is om pauzetijden voor de 
hele school gelijk te trekken en de tot standkoming van de VO-
adviezen voor groep 8. 
* Werkdrukgelden: Jaarlijks krijgen we werkdrukgelden; de 
besteding ervan moet worden geëvalueerd en worden gemeld 
aan het College van Bestuur. 
* Begroting: er zijn een aantal subsidies aangevraagd en 
toegewezen, o.a. coronasubsidie tegen onderwijsachterstanden. 
Daarnaast is er goedkeuring voor het aanbrengen voor een 
nieuw ventilatiesysteem. Andere kostenposten zijn o.a. 
vervanging kleutermaterialen gymzaal, inrichting meubilair 
bovenverdieping, extra kantoorruimtes bovenverdieping en 

thematisch werken. Deze zijn allemaal begroot en toegelicht. 
* Schoolplein: De betrokken partijen voor het schoolplein zijn met elkaar in gesprek, om zo tot een 
plan te komen waar iedereen achter staat. De start voor de realisatie begint al dit jaar. 
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Nieuws vanuit het jaarplan KBS De Vlieger 2 
Dit schooljaar werken wij aan drie verbeter- en drie veranderthema’s. Deze thema’s zijn mooi 
uitgewerkt in een visual. Wij hebben besloten dat ook het aankomende schooljaar deze thema’s 
centraal blijven staan.  
De PLG gedrag is samen met het team al in voorbereiding om de start na de lockdown zo goed 
mogelijk te laten verlopen in de groepen. Vanuit een goed, veilig en fijn schoolklimaat kunnen de 
kinderen tot leren komen. Vandaar dat wij hier extra op inzetten, de eerste weken na de opening van 
de scholen.  
Dit schooljaar willen wij een passende methode kiezen om thematisch te gaan werken in de groepen 
4 t/m 8. Graag willen wij de zaakvakken geïntegreerd aanbieden met een goede balans tussen kennis 
en vaardigheden.  
De leerkrachten uit de groepen 5 t/m 8 gaan aan de slag met FAQTA, zodra de scholen weer open 
gaan. Dit is een methode voor het thematisch werken. Gedurende  6 tot 8 werken gaat er gewerkt in 
deze groepen aan een thema. Klik hier om te zien wat hoe een FAQTA-les eruit kan zien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 jaar in 2021? U kunt uw kind aanmelden! 

Broertjes en zusjes die in 2021 vier jaar worden kunnen aangemeld worden op KBS De Vlieger 2. 
Wordt uw zoon of dochter in 2021 vier jaar? Stuur een mail naar directie.vlieger2@cartent.nl  t.a.v. 
John Berendsen (directeur) met de naam en geboortedatum. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de 
inschrijfformulieren en verdere informatie. Kent u familie, vrienden of buren die bezig zijn met de 
schoolkeuze voor hun zoon of dochter? Attendeer ze op KBS de Vlieger 2. Ze kunnen contact 
opnemen voor meer informatie door een mail te sturen naar directie.vlieger2@catent.nl  
 
Aankomend schooljaar starten wij met vier kleutergroepen 1-2. Zodra het nodig is starten wij 
halverwege het schooljaar wederom een extra (instroom) kleutergroep. 

https://www.bing.com/videos/search?q=wat+is+faqta&&view=detail&mid=55029AE56FECA98B021355029AE56FECA98B0213&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwat%2Bis%2Bfaqta%26FORM%3DHDRSC4
mailto:directie.vlieger2@cartent.nl
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
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Ontwerpactie voor de kidsbeweegroute 

 
Er komt in het park bij KBS De Vlieger 2 een mooie beweegroute en jullie mogen meehelpen 
ontwerpen.  
 Het is een beweegroute voor jong en oud. We wilden de route samen met bewoners van Het 
Zonnehuis en leerlingen van De Vlieger 2 en De Zevensprong ontwerpen. Helaas lukt dat nu niet door 
corona. Dat houdt ons niet tegen, want we gaan gewoon starten. 
 
We hebben een leuke opdracht voor jullie! 
Kijk maar eens op youtube naar het filmpje onder deze link : 
https://youtu.be/XcwtckROHAw 
In het filmpje wordt alles uitgelegd. We zijn benieuwd naar jullie prachtige tekeningen. Let op, lever 
je tekening, uiterlijk maandag 15 februari in, op school (in de brievenbus). Vergeet niet je naam en 
leeftijd achterop te zetten.  
 
Hartelijke groet, 
 
Magda Mali Mous 
Kidsbeweegroute  
info@kidsbeweegroute.nl  
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