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SCHOOLJAAR 2020-2021  19 maart 2021 
 

 
 
 
 

 
 

 
Van harte welkom!  
 
 
 

De volgende leerlingen heten wij van harte welkom op De Vlieger 2:  
Bij Juf Eva: Alicia, Milan, Suze, Zoë en Julian 
 
Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school! 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
 
BELANGRIJKE DATA (zie agenda Parro) 

 

• Woensdag 20-3: OV-overleg 

• Donderdag 1-4:  Paasontbijt en Paasviering 

• Vrijdag 2-4:   Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 

• Maandag 5-4:  Tweede Paasdag; alle kinderen vrij 

• Dinsdag 6-4:  Studiedag; alle kinderen vrij  

• Woensdag 7-4: OV-overleg 

• Vrijdag 9-4:   Rapport mee groepen 1-7 

• Vanaf 12-4:   Rapportgesprekken groepen 1-7 

• Vrijdag 19-4:   Nieuwsbrief april 

• Dinsdag 20-4 t/m  
Donderdag 22-4: Cito eindtoets groep 8 

• Vrijdag 23-4:  Koningsspelen 

• Zaterdag 24-4: Start meivakantie 

• Zondag 9-5:  Einde meivakantie 

• Donderdag 27-5: Schoolreisje 1-7 
 

   
 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.facebook.com/Vlieger2
https://www.facebook.com/Vlieger2
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Algemeen 
Afgelopen weken zijn veel collega’s en kinderen getest op Corona. Gelukkig zijn tot op heden alle 
uitslagen negatief. Wij hebben op school duidelijke afspraken gemaakt om het coronavirus buiten de 
school te houden. Hiervoor hebben wij de medewerking van eenieder bij nodig. Daarom wordt er 
ook in deze nieuwsbrief aandacht besteed hoe te handelen bij verkoudheidsklachten.  
 
Leerkrachten kunnen sinds afgelopen week gebruik maken van sneltesten. Hierdoor kunnen 
leerkrachten snel getest worden en kan lesuitval voorkomen worden. Wij doen er dagelijks alles aan 
om lesuitval te voorkomen. Echter bij een positieve test zal de groep in quarantaine moeten. De 
tweede dag verzorgen wij dan thuisonderwijs. Indien nodig, informeren wij u zo snel mogelijk via 
Parro.  
 
Verkouden? Blijf thuis! 
Snotneuzen, keelpijn of hoesten? Ook bij milde verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis. Wanneer 
kan uw kind weer naar school: 

- Bij een negatieve testuitslag, of 
- Minimaal 24 uur volledig klachtenvrij (met een maximum van 7 dagen thuis quarantaine).  

Let op: De beslisboom is hierbij leidend en wordt wederom als bijlage meegestuurd.  
Kinderen kunnen getest worden in de IJsselhallen. Klik hier voor een filmpje over deze teststraat voor 
kinderen. Het is belangrijk om samen het coronavirus buiten de school te houden. 
 
Informatie aankomend schooljaar 
Het schooljaar 2021-2022 starten wij met 16 groepen, waarvan vier gelijke kleutergroepen 1-2. 
Gedurende het nieuwe schooljaar starten wij wederom een instroomgroep.  
Wordt uw zoon of dochter in 2021 of 2022 vier jaar? Meld uw kind aan door een mail te sturen naar 
directie.vlieger2@catent.nl  
 
Leerlingenraad – gescheiden inzamelen afval 
Vanaf 1 maart doet De Vlieger 2 mee met de particuliere afvaldiensten. Op deze 
wijze kunnen wij afval gescheiden inzamelen. Wij betalen als school een behoorlijk 
bedrag voor het restafval. Samen met de leerlingen willen wij graag de uitdaging 
aangaan om de kosten voor het afval te verlagen. 
 
Hoe gaan wij dit doen? 
De leerlingenraad gaat zich samen met alle leerlingen inzetten om afval in de 
groepen te scheiden. De leerlingenraad gaat elke groep stimuleren om zo min 
mogelijk afval te verzamelen. In elke groep staan vier afvalbakken; voor papier, pmd, 
gft en restafval. Een belangrijke tip vanuit de leerlingenraad is om het eten en 
drinken in bakjes/broodtrommels en bekers/doppers mee te geven. Zo kunt u de 
groep helpen met deze challenge. Klik hier voor meer informatie over afval scheiden.  
 
Update verbouwing 
Het bedrijf Koelplan is al een aantal weken bezig om het nieuwe klimaatsysteem te installeren. Dit 
kost meert tijd, dan vooraf was berekend. De verwachting is dat de werkzaamheden tot begin april 
plaatsvinden.  
In de voorjaarsvakantie zijn beide trappen in de hal dicht gemaakt. Hierdoor is er meer ruimte om 
materialen op te ruimen. Rond de zomervakantie worden op de 1e etage twee extra werkruimtes 
gecreëerd. Op KBS De Vlieger 2 begeleiden wij ook regelmatig groepjes kinderen buiten de groep. 
Een passende ruimte is hierbij zeer wenselijk.  
 
  

https://youtu.be/UYlZ4JlLKEw
https://youtu.be/UYlZ4JlLKEw
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
file:///C:/Users/johnb/Downloads/ROVA_Groentour_Wat_hoort_waar%20(1).pdf
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Studiedag 6 april 
De dinsdag na het Paasweekend zijn de 
kinderen vrij. Het team heeft een 
studiedag. Tijdens deze studiedag gaan 
wij aan de slag met de thema’s van ons 
jaarplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolreisje 1-7 
Het schoolreisje voor alle kinderen van de instroomgroep tot en met groep 
7 gaat plaatsvinden op donderdag 27 mei. U ontvangt een aantal weken 
voor deze datum bericht hierover.   
 
 

Vastenactie 
De Vastenactie is gestart. Net als het afgelopen jaar is het Vastenactiethema 'Werken aan je 
toekomst'. Dit thema staat centraal, gezien het laatste jaar de Vastenactie niet door is gegaan. We 
laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen in Zambia naar de basisschool kunnen en ook een 
vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een 
redelijk inkomen kunnen verdienen. Om deze kinderen te kunnen helpen, gaan we geld inzamelen 
met de gehele school. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben vandaag een kluskaart en een 
gelddoosje mee naar huis gekregen.  
Het geld dat ze verdienen met de klusjes die ze doen, mogen ze in het gelddoosje weer mee naar 
school nemen. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben een challengekaart en een gelddoosje 
mee naar huis gekregen. Zij bedenken gezamenlijk met de groep hoe ze het geld gaan inzamelen. Al 
het verzamelde geld moet op dinsdag 30 maart weer op school ingeleverd zijn! We gaan dan kijken 
hoeveel we per klas opgehaald hebben en maken het bedrag tijdens de Paasviering bekend. 
Wilt u thuis ook bekijken waar wij mee bezig zijn in de klassen? Dan kunt u kijken op: 
www.vastenactie.nl/scholentour 
 
Paasviering 
Volgende week ontvangt u een informatiebrief over de Paasviering op donderdag 1 april. Van vrijdag 
2 april t/m dinsdag 6 april zijn alle kinderen vrij. Hopelijk kan eenieder genieten van een lang 
paasweekend.  
 

http://www.vastenactie.nl/scholentour

