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SCHOOLJAAR 2020-2021  9 april 2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
Van harte welkom!  
 
 
 

De volgende leerlingen heten wij van harte welkom op De Vlieger 2:  
Bij Juf Eva: Julie, Finn, Dyvano, Lucas, Henkie en Laura. 
 
Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school! 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
Belangrijkste Data (zie ook agenda op Parro) 

• Vanaf 12-4  Rapportgesprekken 1-7 

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

• Vrijdag 23-4  Koningsspelen 

• Zaterdag 24-4  Start Meivakantie, kinderen zijn vrij 

• Zondag 9-5  Einde meivakantie 

• Donderdag 13-5 Hemelvaart, kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 14-5  Kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 21-5  Vliegernieuws mei 

• Maandag 24-5  Tweede Pinksterdag, kinderen zijn vrij 

• Donderdag 27-5 Schoolreisje 1-7 

• Vrijdag 28-5  9:00 uur Start NL Doet, aanpak schoolplein 

• Woensdag 2-6 t/m 
Vrijdag 4-6  Schoolkamp groep 8 

• Woensdag 16-6 Studiedag, kinderen zijn vrij 
 
 

 
   
 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.facebook.com/Vlieger2
https://www.facebook.com/Vlieger2
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Algemeen 
Naast het verzorgen van goed onderwijs, zijn veiligheid en gezondheid twee belangrijke thema’s deze 
periode. Fijn om te merken dat er veel afstemming en samenwerking is om gezamenlijk het 
coronavirus buiten de school te houden. Dagelijks worden er kinderen, ouders en teamleden getest 
of uit voorzorg thuis gehouden. Het lukt nog steeds om dagelijks alle groepen op school onderwijs te 
bieden en de groepen goed bezet te houden. Nog even volhouden samen!  
Op 6 april heeft het team een digitale en inspirerende studiedag gehad. Alle onderwerpen uit het 
jaarplan zijn aan de orde gekomen. Verder is er gesproken over de organisatie van aankomend 
schooljaar. De ouders uit de onderbouwgroepen ontvangen deze periode al een brief met informatie 
over aankomend schooljaar. Na de meivakantie ontvangen alle ouders de formatie en de 
jaarplanning voor het schooljaar 2021-2022.  
 
Vanuit het team 
Maandag 19 april start juf Lian weer in groep 4b op maandag, dinsdag en woensdag na haar 
zwangerschapsverlof. Juf Angela is in de laatste week voor de meivakantie voor het laatst in deze 
groep. Na de meivakantie staat meester Peter op donderdag en vrijdag voor deze groep. De ouders 
van deze groep zijn hierover geïnformeerd.  
 
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 en milde klachten of  

• minimaal 24 uur volledig klachtenvrij (met een maximum van 7 dagen thuis quarantaine).   

Let op: De beslisboom is hierbij leidend. Voor vragen hierover verwijzen wij jullie eerst door naar de 

GGD.  

 

Tip om het proces van testen te versnellen 

Een oplettende ouder meldde dat het verstandig is om een digid aan te vragen voor uw kind(eren). Je 

hebt als ouder dan sneller de testuitslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar een Integraal Kindcentrum 

KBS De Vlieger 2 heeft de ambitie om door te groeien naar een kindcentrum. Wij willen graag een 

doorgaande lijn binnen de school van 0 t/m 12 jaar waarin het kind centraal staat. Ook een goed 

kinderopvangaanbod en buitenschoolse activiteiten horen hierbij. Graag informeren wij u over deze 

ontwikkeling. Als bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer informatie hierover in een begeleidende 

brief. Hierbij vragen wij ook om een vragenlijst in te vullen. Klik hier om deze vragenlijst direct in te 

vullen.  

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pS2Hd1ErcE-H5GeSJw1XbxOyi4MNF5JPoCQvtjTUxkxUMThQUjI2WDVKUTJVUVhHU0hSM0c3RVRMNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pS2Hd1ErcE-H5GeSJw1XbxOyi4MNF5JPoCQvtjTUxkxUMThQUjI2WDVKUTJVUVhHU0hSM0c3RVRMNy4u
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Gezocht: Tijdschriften voor in de groepen  
Heeft u tijdschriften thuis die uitgelezen zijn? Wij ontvangen ze graag in de groep. Mocht u 
tijdschriften hebben als Donald Duck, National Geographic Junior, Wild van Freek, Tina, Quest Junior 
en Zo Zit Dat en er thuis niets meer mee doen, geef het dan mee aan uw zoon of dochter voor in de 
groep! 
 

 
 
Aanpak schoolplein 

Graag willen wij al dit schooljaar een start maken met het vergroenen van ons schoolplein. Er is de 

afgelopen periode met verschillende geledingen gesproken over de herinrichting van ons 

schoolplein. Daarnaast willen wij een groener schoolplein, die meer in verbinding staan met de 

omgeving en de Stadshoeve. Gerrit van de Werfhorst begeleidt dit proces en heeft hiervoor al 

verschillende ontwerpen gemaakt. De definitieve uitwerking wordt uiteraard nog gedeeld, zodra 

deze volledig is afgestemd. Hiernaast 

delen wij alvast een voorlopige schets. 

 

NL Doet, doet u mee? 

Op vrijdag 28 mei om 9 uur willen wij een 

start maken met de aanpak van het 

schoolplein. Tijdens de actiedag van NL 

Doet willen wij graag zoveel mogelijk 

ouders, buurtbewoners en andere 

vrijwilligers mobiliseren om samen de 

handen uit de mouwen te steken en te 

helpen bij de aanpak van ons schoolplein. 

Allereerst moeten er veel tegels uit 

worden gehaald. Via Parro kunt u zich in 

de agenda opgeven of een mail sturen 

naar directie.vlieger2@catent.nl  

 

Geen gezamenlijke avondvierdaagse 

Ook dit jaar zal er helaas geen Avondvierdaagse plaatsvinden op de manier zoals we gewend zijn. Er 

is wederom gekozen voor een Home Edition. Deze Home Edition gaat eerder van start dan vorig jaar. 

Dit jaar in de periode van 29 maart t/m 30 juni. 

 

Deelnemers kunnen zich aanmelden via een algemeen inschrijfformulier op de website van de 

Avondvierdaagse. Op deze site vindt men ook meer informatie over de organisatie.   

Deelnemers wandelen in de genoemde periode vier dagen een afstand van 2,5 – 5 of 10 kilometer. 

Deze vier dagen moeten binnen twee weken worden volbracht.  

mailto:directie.vlieger2@catent.nl
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Koningsspelen 

Vrijdag 23 april doen bijna 1 miljoen kinderen mee aan de Koningsspelen 2021. Ook “KBS De Vlieger” 

doet mee aan deze feestelijke sportdag. Voorgaande jaren sporten we samen in grote groepen en 

met veel begeleiding. Dit jaar gaan we het kleinschaliger organiseren met onze eigen klas, waardoor 

er ook geen begeleiding van studenten en ouders 

nodig is. Het ontbijt was voorgaande jaren op 

school. Dit jaar is dit helaas niet mogelijk en gaan 

jullie vooraf thuis ontbijten. 

 

• De groepen 1 t/m 4 gaan in eigen groep en 

tijd op het schoolplein verschillende spelletjes doen. 

• De groepen 5, 6 en 8 hebben met hun eigen groep op het veldje naast de skatebaan een 

Koningssporttoernooi. 

• De groepen 7 gaan “Levend Stratego” spelen in het park “Het Engelse Werk”. Deze dag 

moeten de kinderen van groep 7 op de fiets naar school komen. 

 

Van de oudervereniging krijgen de kinderen deze dag een pakje drinken en een zakje chips. 

 

Alle kinderen komen 23 april in sportkleren en op sportschoenen naar school. We vinden het leuk als 

ze zoveel mogelijk in oranje kleren komen. 

 

 

 

 
 

 


