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SCHOOLJAAR 2021-2022  20 augustus 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Start nieuw schooljaar 
De zomervakantie zit er bijna op. Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-
2022. Het team heeft afgelopen week al veel voorbereid om goed te kunnen starten. 
Wij hebben er zin in!  
  
Op 23 augustus starten wij als kindcentrum De Vlieger 2. Dagelijks is er buitenschoolse 
opvang, peuteropvang, dagopvang en wordt er onderwijs gevolgd op De Vlieger 2. Wij 
starten 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. Graag 
hopen wij iedereen aanstaande maandag te ontmoeten. Vanaf 8:30 uur staat de koffie 
en thee klaar op het schoolplein. Om 9 uur start de jaaropening. Ouders en 
belangstellenden worden gevraagd om deze jaaropening buiten de heg te gaan 
bekijken. Zo is er voldoende ruimte voor de kinderen om zich op te stellen.  

 
Vanuit het team 
In de laatste nieuwsbrief is aangegeven dat Lianne Brandenburg De Vlieger 2 gaat verlaten. Zij was afgelopen 
periode intern begeleider van de groepen 5 t/m 8. Wij wensen haar veel succes toe met haar nieuwe uitdaging 
op een basisschool in Kampen.  
Vanaf 1 september start Monique Bokdam op Kindcentrum De Vlieger 2 als intern begeleider voor de groepen 
5 t/m 8. Hieronder stelt zij zich verder voor. Wij zijn erg blij met haar komst en wensen haar een fijne tijd toe 
op onze mooie school.  
Via Parro stellen de leerkrachten en ondersteuners per groep zich voor.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

 
Belangrijkste Data (zie ook agenda op Parro) 

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

• Maandag 30-8                Schoolfotograaf 

• Dinsdag 31-8                   Schoolfotograaf  

• Woensdag 1-9  Informatie- en inloopmiddag alle groepen 

• Donderdag 16-9 Studiedag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 17-9  Studiedag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 24-9                    Vliegernieuws 

 
 

   
 
   

   
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Voorstellen Juf Monique Bokdam (intern begeleider groepen 5 t/m 8) 

Beste ouders/verzorgers van Vlieger 2,  

Wat een feest om te werken op een school als deze! Vanaf 1 september mag ik 
als intern begeleider starten in de bovenbouw. Mijn naam is Monique Bokdam. 
Ik ben getrouwd en heb twee studerende dochters. Na een loopbaan in zorg en 

organisatieadvies, heb ik zo’n 15 jaar geleden de overstap gemaakt naar het 
basisonderwijs. De laatste jaren mocht ik ib-er zijn op twee Catentscholen en 

ook de komende tijd zal ik mijn baan op de Vlieger combineren met deze 
functie op een andere school. Om samen te kunnen werken met alle 

leerkrachten zal ik op wisselende dagen aanwezig zijn.   

  
Kinderen verdienen een fijne en veilige schooltijd. Weet dat ik er alles aan zal doen om dit voor jullie 
kinderen waar te maken.  

  
Hartelijke groet,  

Monique  
 

 
 
Gebruik Parro op De Vlieger 2 
Parro wordt gebruikt voor zoveel mogelijk praktische en informatieve 
communicatie met ouders. Wekelijks ontvangen ouders/verzorgers een 
update over de werkzaamheden of activiteiten in de klas. De agenda binnen 
Parro is leidend, hier staan alle belangrijke momenten in van aankomend 
schooljaar.  
Via het onderdeel gesprekken kunnen ouders/verzorgers informatieve vragen 
stellen of een gesprek aanvragen. Inhoudelijke zaken over jullie zoon en/of 
dochter wordt altijd besproken in een gesprek. Dit kan telefonisch na 
schooltijd of via een oudergesprek op school.  
Specifieke groepsinformatie over bijvoorbeeld gymles ontvangen jullie van de 
groepsleerkracht via Parro.  
 
Absenties via Parro 
Vanaf aanstaande maandag kunnen absenties worden doorgegeven via 
Parro. Het onderdeel absenties kunnen jullie vinden onder ‘acties’. Door te 

klikken op ‘absenties melden’ kom je op de pagina die hiernaast staat afgebeeld. Klik  op de juiste reden en geef 
aan waarom jullie kind vandaag niet op school kan zijn. Eventueel neemt de leerkracht contact op om het 
verder af te stemmen. Voor het aanvragen van verlof of vakantie moet er een verlofformulier worden ingevuld. 
Dit formulier staat op onze website of is aan te vragen via: directie.vlieger2@catent.nl   
Graag de absentie voor de VSO of BSO allereerst telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 038-3031008. 
 
Kalender 
Vandaag wordt de kalender in Parro bijgwerkt. Deze kalender is leidend. Eventuele wijzigingen worden via 
Parro of via het Vliegernieuws doorgegeven.  
 
Corona-afspraken na de zomervakantie  
Afgelopen week hebben wij van de minister van onderwijs een brief ontvangen dat de coronamaatregelen 
aankomende weken nog niet versoepeld gaan worden binnen het basisonderwijs. Dit betekent dat ouders 
tijdens het halen en brengen buiten de school blijven. Oudergesprekken kunnen bijvoorbeeld wel fysiek op 
school plaatsvinden. Het klimaatsysteem op school voldoet aan de norm en zodra de maatregelen worden 

mailto:directie.vlieger2@catent.nl
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afgeschaald nodigen wij jullie als ouders graag uit op school voor een inloopmiddag of informatieavond. Om 
deze reden gaat de inloopmiddag op 1 september nog niet door.  
 
Halen en brengen 
Het halen en brengen blijft bij de start van het schooljaar buiten de school. De groepen 3 gebruiken de deuren 
aan de achterzijde van de school. De kleutergroepen 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.  
Bij de ingangen van het voorplein staan de groepen vermeld.  
 
Schoolfotograaf op maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus.  
De schoolfotograaf komt op maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus langs. Als bijlage bij deze 
nieuwsbrief ontvangen jullie meer informatie over de schoolfotograaf.  
 
Vanuit de Medezeggenschapsraad: 
Zoals jullie in het laatste Vliegernieuws hebben kunnen lezen, hebben wij vorig 
schooljaar in de MR afscheid genomen van zowel een ouderlid als een leerkracht. We 
hebben de plek voor leerkracht al ingevuld. Wij zijn als Medezeggenschapsraad op zoek 
naar een nieuw ouderlid, dat ons wil komen versterken. 
Wat houdt de Medezeggenschapsraad in?  
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei 
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen 
verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de 
arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, 
die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de 
school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de 
teamgeleding. De vergaderingen van de MR zijn eens in de 6 weken.  
 
Heeft u als ouder interesse of vragen hierover, dan kunt u mailen naar: l.heestermans@catent.nl 
 
 
 

 

 

. 
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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. Er is 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 zijn 

dagelijks geopend. 

 

LRK-nummer en tekenen contract 

Het LRK- nummer van onze locatie is:309750805. Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Afgelopen periode hebben bijna alle ouders het de overeenkomst getekend. Daarnaast zijn jullie afgelopen 

week gebeld door een pedagogische medewerker van onze buitenschoolse opvang. Heeft u nog niet getekend? 

Controleer de mailbox of mail naar j.berendsen@kinderopvangcatent.nl  
 

Dagprogramma en activiteiten  

Het schooljaar 2021-2022 wordt op maandag23 augustus om 9 uur gezamenlijk met alle ouders en 

medewerkers buiten op het plein geopend. Ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.  

Vanaf 8:30 uur staat op maandag 23 augustus de koffie klaar op het schoolplein.  

De eerste weken staan in het teken van kennismaken en wennen aan de vernieuwde buitenschoolse opvang.  

Er worden de eerste weken al verschillende uitdagende, muzikale en sportieve workshops gegeven. Uiteraard 

mogen kinderen zelf kiezen.  

 

Voorschoolse opvang 

Er is dagelijks voorschoolse opvang vanaf 7 uur. De kinderen die om 7 uur starten krijgen een ontbijt. Voor de 

kinderen die om 7:30 uur starten zit het ontbijt er niet bij in.  

 

Buitenschoolse opvang 

De onderbouwkinderen worden om 14:10 uur bij het lokaal opgehaald. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

verzamelen op een afgesproken plek in de hal. Alle kinderen kunnen vervolgens eerst even buiten spelen.  

Vervolgens gaan de kinderen naar de stamgroep. Een stamgroep bestaat uit 10 tot 12 kinderen en heeft een 

eigen mentor. De kinderen eten en drinken gezamenlijk in de stamgroep en kiezen activiteiten voor de middag 

uit. Om 15:00 uur en om 16:15 uur starten de activiteiten. De kinderen komen om 16 uur en om 17:15 uur 

terug in de stamgroep om gezamenlijk te eten en te drinken. Vanaf 17:30 uur is het vrij spelen in verschillende 

ruimtes. Vanaf 17:30 uur kunnen de kinderen worden opgehaald via de nooduitgang aan de achterzijde van de 

school. Deze deur gebruikt de BSO voor het ophalen van de kinderen.  

 
Absentie 
Graag de absentie voor de VSO of BSO allereerst telefonisch doorgeven via telefoonnummer: 038-3031008. Wij 
communiceren zo spoedig mogelijk via het ouderportaal. Zodra deze in gebruik wordt genomen, kunnen 
kinderen via het ouderportaal worden afgemeld.  
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Ouderportaal en aanspreekpunt 

Vanaf aankomende week nemen wij het ouderportaal in gebruik. Via het ouderportaal kunnen ouders 

informatie ontvangen over de opvang en het kind, absenties doorgeven en foto’s en blogs ontvangen over de 

verschillende activiteiten. Jullie ontvangen hiervoor nog informatie over.  

 

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.   


