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SCHOOLJAAR 2020-2021   Januari 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
Van harte welkom!  
 
 
 

De volgende leerlingen heten wij van harte welkom op De Vlieger 2:  
Bij Juf Eva: Bob, Karlijn, Lauren, Lauren, Dominic en Allicia 
Bij Juf Erna en juf Irinne: Melissa  
 
Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school! 
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
 
BELANGRIJKE DATA (zie agenda Parro) 

 

• Woensdag 20-3: OV-overleg 

• Vrijdag 12-3:   Rapport groep 8 

• Maandag 15-3:  Start toetsing Cito LVS groepen 3-7   

• 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 

• Donderdag 8-4: Schoolreisje groepen 1- 4 

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

• Dinsdag 13-4:   Rapportgesprekken groepen 1-7 

• Donderdag 15-4: Rapportgesprekken groepen 1-7 

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

• Vrijdag 23-4:  Koningsspelen 

• Zaterdag 24-4: Start meivakantie 
 
   
 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.facebook.com/Vlieger2
https://www.facebook.com/Vlieger2
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Overlijden 
Vanochtend hebben wij het intens verdrietige bericht gedeeld, dat Wendy Schrijver, moeder van 
Jesse en Lyan, donderdag 4 maart is overleden. We leven intens mee met het gezin en wensen hen 
heel veel sterkte toe in de tijd die komen gaat.  
        Als het moeilijk is 

Als er tranen zijn om dat, wat je zo mist 
   Weet dan, dat wij er voor jullie zijn.  
 

          
 
Kinderen en rouw 
De ouders van de groepen 6a en 8a zijn via een aparte brief geïnformeerd. In veel groepen is er bij 
het verdrietige bericht stil gestaan en is er een kaars aangestoken. Het is een lichtje in het donker. Op 
deze wijze kunnen wij in het licht samen denken aan Wendy en aan Marc, Jesse en Lyan.  
Als bijlage bij de nieuwsbrief sturen wij informatie mee over kinderen en rouw. Maakt u zich zorgen 
of heeft u vragen? Deel het met de leerkracht.  
 
 
 
Algemeen 
De eerste drie weken op school na de heropening zitten erop. Wat fijn dat de 
kinderen weer op school zijn. Samen spelen en leren is erg belangrijk. Het 
onderstreept hoe belangrijk fysiek onderwijs is.  
 
Er wordt in de media gesproken over ‘leerachterstanden’. Wij denken hier 
anders over. De kinderen hebben zich ook afgelopen periode zeker ontwikkeld. 
Binnenkort wordt de Cito Leerlingvolgsysteemtoetsen afgenomen in de groepen 
3 t/m 7. Wij kijken samen welke doelen elk kind heeft gehaald en aan welke 
doelen er nog gewerkt moet worden. Dit wordt besproken tijdens de 
rapportgesprekken. 
 
 
 
 
 
Communicatie 
Afgelopen periode hebben wij wekelijks informatie- of nieuwsbrieven 
gestuurd om alle ouders zo goed mogelijk te informeren. Deze 
brieven delen wij vanaf heden alleen via Parro. De volgende 
nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 maart.  
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Noodprotocol vervanging 
Bij een ziekmelding van een juf of meester proberen wij zo spoedig mogelijk een goede vervanger te 
regelen. Echter zijn er bijna geen invallers. Is er geen invaller, dan zal er een bericht uitgaan, dat de 
groep thuis moet blijven. U wordt via Parro geïnformeerd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positief getest 
Wanneer een leerling positief test op Corona, dan voert de GGD een bron en 
contactonderzoek uit. Zij vragen dan bij de positief geteste persoon met wie deze in nauw 
contact is geweest. De GGD bepaalt tevens  vanaf wanneer de positief geteste persoon 
besmettelijk is. 
 
De GGD zoekt vervolgens contact met ons als school en adviseert ons wat te doen. 
Wanneer de positief geteste leerling niet in de besmettelijke periode op school is geweest, 
hoeft de school niks te doen. De GGD adviseert ouders hoe 
lang hun kind thuis moet blijven en wanneer het weer naar school mag. Wanneer de positief 
geteste leerling in de besmettelijke periode (2 dagen voor de klachten begonnen) wel op 
school is geweest, dan geeft de GGD een advies aan de school wat te doen. Er wordt dan 
samen met de school in kaart gebracht wie er in nauw contact zijn geweest met de positief 
geteste leerling. Voor onze school geldt dat dit sowieso de klasgenoten zijn + de leerkracht 
die in die periode voor de groep heeft gestaan. De klasgenoten en de leerkracht moeten 
dan vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling in quarantaine. Hoe het dan 
verder gaat is per situatie verschillend. Hierover worden de ouders van de desbetreffende 
kinderen door de GGD over geïnformeerd. 
 
MR 
De MR heeft op 1 maart 2021 digitaal vergaderd. Hieronder een kort verslag van de besproken 
punten.  
 
Corona 

We werken met de klas als bubbel, dit is goed werkbaar. Op school wordt buiten de lokalen 
mondkapjes gedragen door volwassen en de groepen 7 en 8. We zien dat bij het halen en 
brengen mondkapjes minder worden gedragen door ouders. Het geldende advies vanuit de 
overheid is om dit wel te dragen; ons verzoek is daarom ook om mondkapjes te blijven 
gebruiken. 
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Veiligheidsplan 
 School heeft een veiligheidsplan opgesteld, dat door de MR wordt goedgekeurd. Een 

onderdeel hiervan is de richtlijnen bij ‘Code rood’. De besluitvorming 
en communicatie rondom ‘Code rood’ van 8 en 15 februari zijn 
besproken, waarbij het uitgangspunt is: we kiezen voor veiligheid. Er 
bewegen dagelijks 500 mensen op en neer van en naar school. 
Bovendien zijn mensen van het KNMI de specialisten die dit advies 
afgeven; school volgt dit op.  
 
GMR  
Winny Schouten van de GMR (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad) van Catent is aangesloten, met als doel de relatie 

tussen onze MR en de GMR te vergroten en meer op de hoogte te zijn van elkaars agendapunten. 
Het doel van de GMR is om zich ervoor in te zetten dat de stichting Catent zich richt op kwalitatief 
hoog onderwijs voor haar kinderen, actieve betrokkenheid van ouders en goede 
arbeidsomstandigheden voor het personeel. De GMR wil meegenomen worden bij de (meerjaren) 
begroting en beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Zo kan 
het komen tot een zorgvuldige advisering. 
Als grote school binnen stichting Catent vinden wij het belangrijk om vertegenwoordigd te zijn. De 
GMR heeft een vacature; mocht je belangstelling hebben hiervoor, kun je contact opnemen met 
secretariaatGMR@catent.nl 
 
Jaarverslag  
Het jaarverslag voor 2020 is gemaakt en is te vinden op de website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaatGMR@catent.nl
https://www.kbsdevlieger2.nl/site/wp-content/uploads/2021/03/MR-jaarverslag-2020.pdf

