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‘Zes weken zonder jou’ 
Vanmiddag om 14:00 uur werd dit lied samen op het plein gezongen. Net zo vrolijk als de kinderen zijn 
begonnen, gaan de kinderen ook de vakantie in. Veel kinderen zijn wel heel moe en echt toe aan even vakantie. 
Terugblikkend is het een gek jaar maar toch ook een mooi jaar. Een jaar waarin we samen de schouders 
eronder hielden, een jaar waarin er van jullie als ouders meer dan ooit inzet en ondersteuning werd verlangd 
door de lockdown. Maar mooi om nu te kunnen constateren dat we er samen goed doorgekomen zijn en zo 
vlak voor het einde van het schooljaar alles weer bijna zijn normale gangetje gaat. Namens het team van De 
Vlieger 2 hartelijk dank voor uw betrokkenheid, uw inzet en uw medewerking. Een bijzonder woord van dank 
aan de ouders die met het verstrijken van dit schooljaar ook de school verlaten omdat hun (jongste) kind 
uitstroomt naar het VO. Wij wensen u allen een hele fijne en mooie zomer toe. Geniet van de rust, van de 
drukte, van de zon of de regen maar vooral van uw kind(eren)! Tot 23 augustus! 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

 
Belangrijkste Data (zie ook agenda op Parro) 

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

• Vrijdag 20-8  1e Vliegernieuws 

• Vrijdag 20-8  14-15 uur inloop nieuwe kinderen en  
Inloop dagopvang, peuteropvang en BSO 

• Maandag 23-8  8:30 uur koffiemoment ouders schoolplein 
9:00 uur Jaaropening schoolplein  

• Woensdag 1-9  Informatie- en inloopmiddag alle groepen 

• Donderdag 16-9 Studiedag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 17-9  Studiedag, alle kinderen vrij 
 

 
   
 
   
   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.facebook.com/Vlieger2
https://www.facebook.com/Vlieger2
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Vanuit het team 
Dit schooljaar nemen wij afscheid van meester Maarten en juf Irinne. Meester Maarten heeft afgelopen 
schooljaar ingevallen op De Vlieger 2 en juf Irinne heeft afgelopen schooljaar haar studie afgerond. Beide 
leerkrachten gaan in het nieuwe schooljaar starten op een andere school. Veel succes en werkplezier 
toegewenst.  
Per 1 september heeft onze intern begeleider Lianne Brandenburg, een andere baan geaccepteerd. Spijtig voor 
ons, maar voor haar een mooie uitdaging en dichtbij huis. De vacature is allereerst intern binnen stichting 
Catent uitgezet. Zodra er meer nieuws is over een opvolger, laten wij het u weten. Juf Lianne is bij de start van 
het schooljaar nog gewoon aanwezig.  
 
Vanaf het nieuwe schooljaar starten Richard Dokter, Nadine Westgeest, Roel Timmer en Daniëlla ter Veen als 
onderwijsassistent of ondersteuner op De Vlieger 2. Roel en Daniëlla zijn ook twee vaste krachten bij de BSO. 
Wij wensen deze nieuwe collega’s veel plezier op de Vlieger 2. In het nieuwe schooljaar stellen zij zich verder 
voor. Deze extra ondersteuning is mede mogelijk dankzij de NPO-gelden.  

 
400e leerling 
De zomervakantie staat voor de deur. Dit is de laatste nieuwsbrief van schooljaar 
2020-2021. We hopen dat u met veel plezier en interesse de nieuwsbrieven en de 
berichten via Parro heeft gelezen. U heeft tot 1 augustus de mogelijkheid om 
foto’s te downloaden vanuit Parro. Vanaf 1 augustus zal de nieuwe 
groepsindeling worden ingesteld.  
We begonnen het schooljaar 2020/2021 met 399 leerlingen en eindigen met 440 
kinderen. 78 kinderen (voornamelijk uit groep 8) gaan de school deze zomer 
verlaten. Wij wensen ze veel succes en geluk toe voor de toekomst.  
Op 23 augustus starten wij met 16 groepen en in totaal 400 leerlingen. Tijdens de 
jaaropening op maandag 23 augustus zal de 400e leerling extra in het zonnetje 
worden gezet.  
 

 
Inloopmoment op vrijdag 20 augustus van 14:00-15:00 uur 
Op vrijdag 20 augustus is er een inloopmoment ingepland tussen 14:00-15:00 uur om de dag- en peuteropvang 
en de BSO te bekijken. Verder nodig wij de kinderen uit die gaan starten op De Vlieger 2. Deze kinderen kunnen 
op deze wijze nog even extra kennismaken met de juf en meester en een kijkje nemen in het lokaal. Zo kunnen 
wij samen zorgen voor een fijne en veilige start op De Vlieger.  
 
Koffiemoment en jaaropening op het schoolplein 
Maandag 23 augustus starten wij het nieuwe schooljaar feestelijk. De kinderen zijn zoals gebruikelijk vanaf 8:15 
uur van harte welkom in de school. Graag nodigen wij jullie als ouders uit op het schoolplein om gezamenlijk 
het schooljaar te starten met koffie en thee. Om 9 uur start vervolgens de jaaropening op het schoolplein 
samen met alle kinderen. We gaan er een knallend schooljaar van maken.  
 
 
 
Corona-afspraken na de zomervakantie  
Op dit moment hebben we de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de start van het nieuwe 
schooljaar blijven gelden. Aan de hand van de situatie en de cijfers adviseert het OMT in augustus of de 
richtlijnen hetzelfde blijven, verder kunnen worden versoepeld of juist aangescherpt moeten worden. Ze kijken 
daarbij onder meer naar het verloop van de vaccinatiegraad en de ontwikkeling van de nieuwe virusvarianten. 
Op basis van hun advies besluit het kabinet op 13 augustus of de maatregelen worden doorgezet, af-, of 
opgeschaald worden. 
 
Halen en brengen 
Het halen en brengen blijft bij de start van het schooljaar, zoals het nu is afgesproken. De groepen 3 en groep 
1-2c gebruiken de deuren aan de achterzijde van de school. De groepen 1-2a, 1-2b en 1-2d komen via het hek 
aan de rechter voorzijde van de school en plein oplopen. De overige groepen gebruiken het hek aan de linker 
voorzijde van de school.  
Waar mogelijk willen wij de gesprekken zoveel mogelijk weer op school laten plaatsvinden. Vrijdag 20 augustus 
ontvangt u een laatste update via het Vliegernieuws.  
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Informatie- / inloopmiddag woensdag 1 september 
Op woensdag 1 september organiseren wij een informatie-/inloopmiddag voor alle kinderen en ouders. 
Uw zoon of dochter geeft u een rondleiding in de klas en laat zien waar hij/zij mee bezig is. Daarnaast is de 
leerkracht aanwezig om (centraal) een toelichting te geven. Op vrijdag 20 augustus ontvangt u per mail een 
informatiebrief van de leerkracht met verdere informatie over aankomend schooljaar. 
De tijden van deze inloopmiddag zijn: 
Tussen 14:00 uur en 15:00 uur komen de ouders en kinderen uit de groepen 1-2 en de groepen 5 en 6.  
Tussen 15:00 uur en 16:00 uur komen de ouders en kinderen uit de groepen 3 en 4 en de groepen 7 en 8.    
 
Vanuit de MR 
We nemen in de MR afscheid van zowel een ouderlid als een leerkracht. We willen hen 
beiden bedanken voor hun inzet en betrokkenheid binnen de MR. De plek voor 
leerkracht is al ingevuld. We zijn als MR wel op zoek naar een nieuw ouderlid voor 
komend schooljaar. Heeft u als ouder interesse of vragen hierover, dan u kunt mailen 
naar: l.heestermans@catent.nl.   
In de laatste vergadering van dit schooljaar hebben we ingestemd met het plan voor de 
NPO-gelden. Verder hebben we gesproken over het kindcentrum, de werkdrukgelden 
en de schoolgids. Namens de MR wensen wij jullie alvast een fijne vakantie.   
 
Doe je mee met Zomerlezen van Stadkamer?   
 Kijk snel op deze website! 
 
Boekenjacht 
Doe mee aan de boekenjacht van Stadkamer! Vanaf 10 juli zijn er zowel in winkelcentrum Zwolle-Zuid als in 
winkelcentrum in Stadshagen tien prentenboeken verstopt in winkeletalages. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen 
(samen met hun ouders) meedoen. 
Download en print de boekenlijst en ga op zoek naar de tien boeken! Wanneer je ze alle tien gevonden hebt, 
kun je bij Stadkamer een verrassing ophalen. Heb je geen printer? Niet erg! De lijsten liggen ook bij Stadkamer 
en in de winkels. 
Indien je nog geen lid bent van Stadkamer kun je met de ingevulde boekenlijst bij Stadkamer direct een 
lidmaatschap aan laten maken. Dat is gratis voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Onder onze nieuwe leden verloten 
we een mooi prentenboek en een boekenbon! 

Let op: de boekenjacht in Stadshagen loopt van 10 t/m 30 juli. De boekenjacht in Zwolle-Zuid loopt van 10 juli 
t/m 22 augustus. 
 
Challenge Tip jouw leukste boek! 
Je kunt meedoen aan de challenge Tip jouw leukste boek! Maak een knutselwerk, vlog of mooie tekst over 
jouw leukste boek en lever het in bij Stadkamer. Alles wordt tentoongesteld in Stadkamer en: wie weet win jij 
een prijs…! Klik hier voor de actie. 
 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:l.heestermans@catent.nl
https://stadkamer.nl/media-en-taaleducatie/zomerlezen
https://stadkamer.nl/media/upload/files/MTE/Afvinklijst%20Boekenjacht(2).pdf
https://stadkamer.nl/media/upload/files/MTE/Actie.pdf
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Informatie Kindcentrum De Vlieger 

Afgelopen weken is er hard gewerkt om alles startklaar te maken voor de dag-, peuteropvang en de BSO. De 

kinderopvang is op alle dagen geopend en de bezetting is volledig rond. In de nieuwsbrief van 20 augustus 

stellen alle pedagogische medewerkers zich aan u voor. Dagelijks is er vanaf 7 uur de mogelijkheid om VSO af te 

nemen en elke middag is er buitenschoolse opvang tot 18:30 uur. Ook de dag- en peuteropvang is dagelijks 

geopend van 7:00 uur tot 18:30 uur.  

Vanaf 23 augustus gaan wij starten met een feestweek. Vrijdag 20 augustus wordt u middels een 

informatiebrief hierover geïnformeerd.  

 

LRK-nummer en tekenen contract 

Onze locatie heeft het LRK-nummer toegewezen gekregen. Onze buitenschoolse opvang is vanaf 1 augustus 

2021, onder registratienummer:309750805, geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Iedereen ontvang voor woensdag 14 juli (opnieuw) een contract in de mailbox. Wellicht heeft u al een 

aanbieding digitaal getekend. Ook dan moet u dit contract nogmaals tekenen. Dit is nodig omdat op dit 

contract het LRK-nummer staat. Dit LRK-nummer kunt u ook doorgeven aan de belastingdienst.  

 

Wilt u het contract zo spoedig mogelijk digitaal tekenen? Zo kunnen wij zorgen dat uw zoon of dochter vanaf 

23 augustus kan starten op de BSO. Er zijn mailtjes vanuit kinderopvang Catent in de Spam terecht gekomen, 

zorg ervoor dat jullie de mailbox goed checken. Heeft u op woensdag 14 juli nog geen mail ontvangen, mail dan 

naar: j.berendsen@kinderopvangcatent.nl  

 

Vakantie 

Tussen vrijdag 16 juli en maandag 16 augustus zal zowel de schoolmail als de kinderopvangmail niet bekeken 

en beantwoord worden wegens de zomervakantie. Dringende vragen kunt u stellen via onderstaand 

telefoonnummer van Kinderopvang Breed. Niet dringende zaken kunnen wachten tot 16 augustus. Vanaf deze 

datum pakken wij alles weer verder op.  

 

Inloopmoment Kindcentrum De Vlieger 

Vrijdag 20 augustus is er tussen 14:00 en 15:00 uur de mogelijkheid om kennis te komen maken op  

kindcentrum De Vlieger. De dag-, peuteropvang en de BSO zijn tijdens dit moment te zien en de pedagogische 

medewerkers zijn aanwezig om kennis te maken. Jullie zijn van harte welkom deze middag.  

 

Afstemming en intakegesprek 

Voordat uw zoon of dochter start zal de mentor van de stamgroep contact met u opnemen. Wij kunnen op 

deze wijze alvast de belangrijkste zaken afstemmen en vervolgens een intakegesprek inplannen. Het 

intakegesprek zal plaatsvinden in de eerste of tweede schoolweek. Mocht een eerdere afstemming 

noodzakelijk zijn, geef dat tijdig aan door een mail te sturen naar j.berendsen@kinderopvangcatent.nl  

 

 

 

 

 

mailto:j.berendsen@kinderopvangcatent.nl
mailto:j.berendsen@kinderopvangcatent.nl
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Bereikbaarheid  

Op dit moment is de site van Catent Kinderopvang in ontwikkeling. Zodra de pagina voor Kindcentrum de 

Vlieger 2 online is zullen wij dit met u delen. Tot die tijd is meer informatie over het kindcentrum te lezen op de 

website van school www.kbsdevlieger2.nl en op de site van Kinderopvang Breed www.kinderopvangbreed.nl .   

 

Vragen over de buitenschoolse opvang? Zet uw vragen zoveel als mogelijk op de mail naar; 

j.berendsen@kinderopvangcatent.nl. Mocht u toch liever telefonisch in contact komen? Laat uw 

contactgegevens dan achter dan nemen we zo snel als mogelijk contact met u op. Vragen over de dagopvang- 

peuteropvang? Kinderopvang Breed is op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur telefonisch of per app 

bereikbaar op 06 – 31 28 14 09 of vul het contactformulier in op de website.   


