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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: Dyvano, Lucas, Elina, Henkie, Diede en Laura.  
 
Wij wensen deze kinderen een hele fijne tijd bij ons op school! 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

 
Belangrijkste Data (zie ook agenda op Parro) 

• Maandag 24-5  Tweede Pinksterdag, kinderen zijn vrij 

• Vrijdag 28-5  9:00 -12:00 uur NL Doet op het schoolplein 

• Dinsdag 1-6                     Communicatie groepsindeling  
                                           groepen 1 t/m 3 schooljaar 2021-2022 

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

• Woensdag 16-6 Studiedag, kinderen zijn vrij 

• Donderdag 24-6             13:00-14:15 uur overvliegeren 

• Vrijdag 25-6                    Schoolfeestdag alle kinderen tot 14:15 uur  
                                          naar school 

• Vrijdag 2-7                      Musical groep 8a 

• Maandag 5-7                  Musical groep 8b 

• Dinsdag 6-7                     Musical groep 8c 

• Woensdag 7-7                Uitvliegeren groep 8 

• Donderdag 8-7               Groep 8 vrij, laatste schooldag 2020/2021 

• Vrijdag 9-7                      Start zomervakantie (alle kinderen vrij) 
 

 
   
 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Algemeen 
De laatste periode van het schooljaar 2020-2021 is aangebroken. Helaas is het coronavirus nog 
steeds actief en hebben wij te maken met coronamaatregelen. 
Gelukkig kunnen de kinderen dagelijks naar school en kunnen wij dagelijks een fijn 
onderwijsprogramma bieden.  
Aankomende periode moeten wij voorzichtig blijven in het organiseren van bepaalde activiteiten. Dit 
is ook de reden dat het schoolreisje niet doorgaat, maar dat er wel een schoolfeestdag georganiseerd 
kan worden. Wij denken in mogelijkheden, waarbij veiligheid voorop staat.  
 
Aankomend schooljaar 
Achter de schermen zijn wij druk bezig met de organisatie voor aankomend schooljaar. De formatie, 
jaarplanning, groepsindeling en verdere plannen zijn gemaakt en worden binnenkort stapsgewijs met 
jullie gedeeld. Aankomend schooljaar gaan wij als kindcentrum De Vlieger 2 starten. Een kindcentrum 
houdt in dat wij een doorgaande lijn willen bieden van 0 t/m 12 jaar met daarbij een voor- en 
naschools aanbod op school. Dit gaan wij samen oppakken met kinderopvang Breed.  
 
Communicatie groepsindeling en formatie schooljaar 2021/2022 
Op dinsdag 1 juni ontvangen de ouders van de toekomstige groepen 1 t/m 3 de groepsindeling voor 
het schooljaar 2021-2022. De formatie voor aankomend schooljaar wordt hierbij ook gedeeld. 
Uiteraard kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. 
 
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 thuisquarantaine).   

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

GGD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar een Integraal Kindcentrum 

Hartelijk dank voor het massaal invullen van de vragenlijst. Wij hebben 150 reacties ontvangen. 

Vanaf 1 augustus starten wij samen met Kinderopvang Breed de kinderopvang op KBS De Vlieger.  

Kinderopvang Breed verzorgt het aanbod voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en De Vlieger verzorgt het 

aanbod van het voorschoolse- en naschoolse aanbod.  

U ontvangt op korte termijn meer informatie hierover en de mogelijkheid tot voorinschrijving.  
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Aanpak schoolplein 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij graag het schoolplein willen vergroenen. 

Daarnaast willen wij de verbinding maken met de omgeving.  

De subsidieaanvraag hiervoor heeft meer tijd nodig gehad, waardoor wij dit schooljaar nog niet 

starten met de aanleg van het groene schoolplein. Wel gaan wij voorbereidende werkzaamheden 

uitvoeren, onder andere tijdens NL Doet op vrijdag 28 mei. Hieronder leest u hier meer over.  

 

NL Doet, doet u mee? 

Helpt u mee op vrijdag 28 mei tussen 9 en 12 uur? Er zijn verschillende klussen ingepland. Zo willen 

wij graag de zandbak weer vullen met zandbakzand. Het plein aan de zijkant van de school (kant 

Stadshoeve) willen wij snoeien en onkruidvrij maken. Aan deze zijde van de school willen wij meer 

aandacht besteden aan het groeien en bloeien van planten.   

Ouders die deze ochtend willen meehelpen kunnen dat aangeven via de link in de kalender van Parro 

of door een mail te sturen naar directie.vlieger2@catent.nl. Graag kruiwagen, snoeimateriaal en 

scheppen meenemen. Wij zorgen voor koffie met wat lekkers.  

Aan het eind van de ochtend komt ook de wethouder meehelpen.  

 

Schoolfeestdag 

Vrijdag 25 juni wordt er een grandioze schoolfeestdag georganiseerd voor alle groepen. De 

oudervereniging organiseert dit samen met het team van De Vlieger 2. De activiteiten vinden zoveel 

mogelijk buiten plaats.  

Alle kinderen worden deze dag van 8:30 uur tot 14:15 uur verwacht in verband met een gezamenlijke 

opening en afsluiting van deze dag. Mocht dit onverhoopt niet lukken, stem dit dan even af met de 

groepsleerkracht. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover.  
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