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Start nieuw schooljaar 
Wij zijn het schooljaar 2021-2022 goed gestart op kindcentrum De Vlieger. Samen hebben wij de afgelopen 
periode  de schouders eronder gezet om te zorgen voor een veilige en fijne leer- en speelomgeving. Kinderen 
staan centraal en vanuit een goed pedagogisch klimaat doen wij er alles aan dat elk kind zich ontwikkelt met  
plezier. Wij beginnen steeds meer te wennen om te werken als een kindcentrum.  
 
Graag willen wij een doorgaande lijn creëren van 0 t/m 12 jaar waar kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Bij de meeste overleggen zit de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het onderwijs 
gezamenlijk aan tafel. Ook betrekken wij het zorgteam hier volledig bij. Ons zorgteam bestaat onder andere uit: 
de intern begeleiders, de pedagogisch coach, logopedist, medewerker sociaal wijkteam, fysiotherapeut, 
ergotherapeut en een orthopedagoog. Er is veel expertise binnen de school aanwezig.  
 
In alle jaargroepen zijn extra ondersteunende onderwijskrachten aanwezig om doelgericht met groepjes 
kinderen aan de slag te gaan. Deze week worden er in de groepen 4 t/m 8 alleen de noodzakelijke cito 
leerlingvolgsysteemtoetsen afgenomen van het einde van het afgelopen leerjaar. De uitkomsten analyseren en 
bespreken wij en nemen wij mee in ons dagelijks onderwijs de aankomende periode. Zo verwachten wij alles 
uit de kinderen te kunnen halen. Aankomende weken staan er ouder-(kind) gesprekken ingepland. Het is 
belangrijk om samen een goed team te vormen om het kind heen. Laten wij samen de juiste verwachtingen 
naar elkaar uitspreken, zodat wij een fantastisch schooljaar tegemoet gaan.  
 
  

        Kalender Kindcentrum De Vlieger 

• Vanaf maandag 4 oktober 

• Dinsdag 5 oktober 

• Vanaf woensdag 6 oktober 

• Woensdag 6 oktober 

• Maandag 18 oktober t/m vrijdag 
22 oktober 

• Vrijdag 29 oktober 
 
Wijziging Kalender 

Startgesprekken 
MR-vergadering 
Kinderboekenweek 
Oudervereniging vergadering 
Herfstvakantie 
 
Vliegernieuws 

 
Vrijdag 24 december zijn alle kinderen de 
gehele dag vrij.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Leerlingenraad schooljaar 2021-2022 
 

 
 
Afgelopen donderdag is de nieuwe leerlingenraad gestart. De leerlingenraad bestaat uit 8 kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8. Regelmatig worden er klassenvergaderingen gehouden waarin belangrijke punten worden 
besproken die op schoolniveau spelen. Deze punten worden vervolgens in de leerlingenraad besproken. De 
leerlingenraad is een belangrijke klankbord om belangrijke onderwerpen te bespreken die in school spelen. Dit 
schooljaar gaan wij bijvoorbeeld gezamenlijk het schoolplein vergroenen.  
Binnenkort wil de leerlingenraad op woensdag 10 november van 12:00-13:00 uur samen met alle 
klasgenootjes een fancy fair op het schoolplein organiseren met als goede doel het schoolplein. Binnenkort 
ontvangt iedereen hier meer informatie over. Noteren jullie deze datum alvast in de agenda? De leerlingenraad 
heeft veel zin in dit schooljaar!  
 
 
 
Vanuit het kindcemtrum 
Dagelijks wordt de dag- en 
peuteropvang verzorgd door 
Kinderopvang Breed van 7:00 
uur tot 18:30 uur. Kinderopvang 
Breed probeert zo flexibel en 
kindgericht mogelijk te werken 
binnen ons kindcentrum. De 
lokalen zijn warm en 
kindvriendelijk ingericht en er is 
een eigen slaapvertrek. De medewerkers binnen ons kindcentrum werken actief samen en zorgen samen voor 
een doorgaande lijn binnen de thema’s die worden aangeboden, de sociale emotionele vorming, het 
bewegingsonderwijs en het zorgteam. Voor meer informatie over Kinderopvang Breed kijk op:  De website van 
'Kinderopvang Breed'. 
De buitenschoolse opvang wordt dagelijks verzorgd door stichting Kinderopvang Catent. Dit betekent in de 
praktijk dat De Vlieger zelf de voorschoolse- en naschoolse opvang verzorgd van 7:00-18:30 uur. Een groot 
aantal medewerkers werken zowel in de buitenschoolse opvang en binnen het onderwijs. Hierdoor kunnen wij 
zorgen voor vaste en bekende gezichten voor onze kinderen, een goede doorgaande lijn van onderwijs naar 
buitenschoolse opvang en een herkenbare aanpak hoe wij met elkaar omgaan op De Vlieger. De kinderen 
kunnen dagelijks kiezen uit verschillende leuke, creatieve en sportieve activiteiten. Tussendoor zitten de 
kinderen in kleine stamgroepen, waarin zij samen kunnen genieten van gezonde tussendoortjes en volledige 
aandacht krijgen van een vaste mentor.  
De buitenschoolse opvang wordt dagelijks aangeboden voor kinderen van kindcentrum De Vlieger. Voor meer 
informatie over onze buitenschoolse opvang kijk op onze website: Katholieke basisschool De Vlieger 2 Zwolle 
(kbsdevlieger2.nl)  
Dagelijks is er de mogelijkheid voor een rondleiding op ons kindcentrum om 9:00 uur of 10:30 uur. Interesse of 
ken je ouders die interesse hebben? Stuur of laat ze een mail sturen met de benodigde gegevens naar 
directie.vlieger2@catent.nl. 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://kinderopvangbreed.nl/
https://kinderopvangbreed.nl/
https://www.kbsdevlieger2.nl/kindcentrum-de-vlieger/
https://www.kbsdevlieger2.nl/kindcentrum-de-vlieger/
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
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Aanvraag (herfst) vakantie BSO 
Het is belangrijk dat ouders vakantie via het portaal aanvragen (via de app kunnen vakantie- en 
studiedagen nog niet aangevraagd worden).  
Jullie kunnen dan klikken op jullie kind, en via [planning] kiezen voor de knop [vakantie aanvragen]. 
De aanvraag voor de herfstvakantie staat open tot 1 oktober. Vervolgens hebben wij de tijd nodig om 
een goede personeelsplanning te maken voor deze week. Op woensdag 3 november staat de 
eerstvolgende studiedag gepland. Deze dag kun je ook alvast aanvragen via het ouderportaal.  
Voor de dagelijkse zaken kunnen alle ouders van de BSO gebruik maken van de ouderapp van 
Kidsadmin. Via de appstore of de playstore kun je deze app gemakkelijk downloaden.  
Op dit moment kunnen nog niet alle ouders de foto’s zien in de 
ouderapp. Mocht dit ook bij jullie het geval zijn, meld je af en log 
opnieuw in. Gebruik hierbij de pincode 1342. Vragen hierover kunnen 
gesteld worden aan Roel Timmer: r.timmer@catent.nl. 
 
Aanmelding De Vlieger 
Wordt jullie zoon of dochter binnenkort 3 jaar of is al drie jaar? Stuur snel een mailtje naar 
directie.vlieger2@catent.nl met de benodigde gegevens. Je krijgt vervolgens zo spoedig mogelijk het aanmeld- 
en intakeformulier. Kijk voor meer informatie op onze website: www.kbsdevlieger2.nl.  

Startgesprekken (groepen 1 t/m 7) 
In de komende weken zullen weer de startgesprekken 
plaatsvinden. Elke leerkracht plant dit zelf in via Parro tussen 4 en 
15 oktober. We vinden het belangrijk om samen met u en uw 
kind in gesprek te gaan over hun eigen ontwikkeling, zodat we 
weten en goed kunnen begrijpen waar het kind trots op is en wat 
hij of zij zelf zou willen leren en verbeteren. We verwachten dat 
alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 bij het gesprek zullen zijn.  
Vandaag nemen de kinderen van de groepen 1 t/m 3 een 
formulier mee naar huis, die u samen met uw kind kan invullen. 
Zou u dit formulier mee willen nemen naar het gesprek? De 

kinderen van de groepen 4 t/m 7 vullen zelf een formulier in, in de klas. De gesprekken met de kinderen van 
groep 8 zullen na de herfstvakantie plaatsvinden. Via Parro krijgt u de uitnodiging om het startgesprek in te 
plannen.  

Stappenplan: 
- Op maandag 27 september om 9.00u krijgen ouders met meerdere kinderen de uitnodiging. Let op dat u       
minimaal 15 minuten tussen de gesprekken inplant. Bijv. 18.00u voor kind 1 en 18.30u voor kind 2.  
- Op dinsdag 28 september om 9.00u krijgen ouders met één kind de uitnodiging  
- Automatische herinnering: woensdag 29 september 9.00u 
- Op vrijdag 1 oktober om 15.00u sluit de inschrijving. 

Absenties via Parro 
Dit schooljaar 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.  
Let erop dat u ook een einddatum aangeeft van de aanwezigheid van je zoon of 
dochter.  
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   
De absentie voor de BSO kan via het eigen ouderportaal worden gedaan.  
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
mailto:r.timmer@catent.nl
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
http://www.kbsdevlieger2.nl/
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
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Terugkoppeling studiedagen  
Op 16 en 17 september heeft het team van Kindcentrum De Vlieger twee studiedagen gehad. Wij geven jullie 
hiervan graag een korte terugkoppeling.   

 
Als speerpunt voor dit schooljaar hebben wij het thematisch werken hoog 
op de agenda staan. Vorig schooljaar hebben we de keuze gemaakt om 
hiervoor de methode Blink Wereld hiervoor aan te schaffen; deze vervangt 
de losse vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Blink Wereld biedt 
lessen over wereldoriëntatie aan waarbij de kinderen zelf gaan ontdekken 
en onderzoeken. In de verschillende jaargroepen is besproken hoe wij 
hiermee gaan werken.   

 
Voor het technisch en begrijpend lezen werken wij sinds dit schooljaar, vanaf de 
groepen 4, met de methode Atlantis. Ook over deze methode zijn wij bij elkaar 
gekomen en hebben wij besproken hoe wij hiermee werken. 
 
 De onderbouw is ook aan de slag gegaan met het onderwerp thematisch werken, 
samen met collega’s van de peuterspeelzaal en de BSO. Bij de kleuters en de 
groepen 3 is het werken vanuit een thema al vanzelfsprekend, maar ook hier is 
afstemming en borging van belang. Een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en de BSO staat hierbij, 
nu wij een kindcentrum zijn, voorop. 
 
Tenslotte heeft onze partner in de school, FysioPlus, een workshop gegeven aan de onderbouw. De motorische 
ontwikkeling van kinderen verdient momenteel meer aandacht, mede door Corona. Kinderfysiotherapeut 
Gabrielle en ergotherapeut Anouk hebben praktische tips en adviezen gegeven waarmee zowel in als buiten de 
klas de motoriek nog meer aandacht krijgt. 
 

Nieuw meubilair 
Afgelopen weken is het Vliegertheater en het BSO-lokaal met 
nieuw meubilair ingericht. Het meubilair is fris van kleur en flexibel 
om in te zetten. Zo kunnen wij hier voor, tijdens en na schooltijd 
optimaal gebruik van maken.  
Vrijdag 24 december wordt het meubilair geleverd voor de 
groepen 5 t/m 8. Alle kinderen zijn hierdoor op 24 december de 
gehele dag vrij. Om alles veilig en goed te laten verlopen, zijn alle 
kinderen deze dag vrij. Dit is ingestemd door de MR.  

 

 

 
Versoepeling coronaregels in het basisonderwijs 
Het kabinet heeft besloten dat het vanaf 20 september niet meer nodig is dat de hele klas in quarantaine gaat 
bij één besmetting. Wij zijn blij met deze versoepeling. Zo kan uw kind, samen met de klasgenootjes, weer zo 
veel mogelijk naar school. En dat is goed voor zijn/haar ontwikkeling! 
Als een leerling besmet is met het coronavirus, zijn niet alle kinderen in de klas een nauw contact. Daardoor 
hoeft niet de hele klas in quarantaine. De school gaat hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit dan of 
het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. 
 
De basisregels blijven ook op onze school belangrijk: 

• De kinderen wassen regelmatig hun handen. 

• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand. 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
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• Met milde verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) óf met 
bekende chronische luchtwegklachten, mag uw kind naar school. 

• Heeft uw kind daarnaast klachten als koorts en/of benauwdheid? 

• Uw kind blijft thuis en laat zich direct testen in de GGD-teststraat. 

• Test uw kind positief? Dan gaat hij/zij in quarantaine. 
Laat u uw kind niet testen? Dan kan uw kind weer naar school als hij/zij 24 
uur volledig klachtenvrij is  
Blijven de klachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school of de opvang. 
De school zorgt voor voldoende frisse lucht. 
Aankomende weken worden de ouder-kindgesprekken op school gevoerd. Zo krijgen jullie de gelegenheid om 
in de school te komen. Daarnaast worden de eerste excursies weer georganiseerd, waarbij wij de ouderhulp 
hard nodig hebben. Voor de herfstvakantie krijgen jullie een bericht over de coronaversoepelingen na de 
herfstvakantie.  
 
Week tegen het pesten 
Aanstaande maandag 27 september start de week tegen het 
pesten. Het thema is ‘buitensluiten? Uitgesloten!’. Wij willen 
dit ombuigen naar ‘iedereen hoort erbij!’. Om deze week te 
openen starten we maandag gezamenlijk. De kinderen uit de 
bovenbouw halen de kinderen uit de onderbouw op om 
daarna naar buiten te gaan. John opent de week tegen het 
pesten daarna sluiten we af met het lied  ‘Hallo wereld’ van 
Kinderen voor Kinderen.   
  
Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de 

website: Homepage - Week tegen pesten. 
 
Vanuit de Medezeggenschapsraad: 
MR overleg maandag 13 september.  
We hebben ons eerste MR overleg van dit schooljaar weer gehad. De MR bestaat nu uit de volgende leden: 
 

Oudergeleding Personeelsgeleding  

Michiel Kampman (voorzitter)  
Lesley Schellenbach  
Femke Hemmink  
Vacature  

Lian Heestermans  
Kars ten Hove  
Marieke Roos (secretaris)  
Vacature 

 

 
· Verkiezingen: Een ouder- en een personeelslid zijn gestopt met de MR, dat betekent dat 
er twee vacatures zijn. De oudervacature was voor de vakantie al bekend en drie ouders 
hebben kenbaar gemaakt dat zij graag in de MR zouden willen. Daarom zal er een 
verkiezing plaatsvinden. Er zijn drie ouders die zich verkiesbaar hebben gesteld. Hieronder 
stellen zij zich aan u voor: 
 
Kelly Heuver: 
Mijn naam is Kelly Heuver en ik ben de moeder van Lennox (groep 4b) en Jackson (groep 
1a). De reden waarom ik mij opgeef als ouder voor de medezeggenschapsraad is dat door 
mee te praten je ook echt invloed kunt uitoefenen op de beslissingen binnen De Vlieger en 
het beleid van school.  
Ik vind hierbij belangrijk dat de stem van de ouder ook gehoord wordt, jullie kennen je kind als geen ander. 
In mijn werk als kandidaat-notaris binnen het familierecht ben ik altijd positief, constructief en 
oplossingsgericht aan het werk en neem ik de tijd voor mijn klanten. Dat wil ik meenemen naar de 
medezeggenschapsraad, luister naar elkaar, wees toegankelijk, elke stem telt. Ik hoop dat we samen mooie 
dingen kunnen bereiken met een positieve instelling, een beetje humor en wat lef. 
Laten wij De Vlieger een goede, fijne, veilige en vooral gezellige leeromgeving voor onze kinderen zijn! 
 
Vriendelijke groet, 
Kelly Heuver 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://www.weektegenpesten.com/
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Monique Beekman: 
Beste ouders, 
Via deze weg wil ik me graag voorstellen als kandidaat voor de MR. Mijn naam is Monique en ik ben moeder 
van Silke en Myrthe. Myrthe zit in groep 3 en Silke heeft haar tijd op de Vlieger net afgerond. Ik werk als 
schoolpsycholoog in het basisonderwijs in de regio Dronten en heb daarmee ook al behoorlijk wat ervaring in 
en met onderwijs en alle bijbehorende uitdagingen. 
De kerntaak van een school is alle kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en spellen. Aan het einde van de 
basisschool mag je verwachten dat een kind een tekst goed kan lezen, een instructie geconcentreerd kan 
volgen, een berekening kan uitschrijven en aantekeningen kan maken. Deze vaardigheden kan elk kind leren 
van uitstekende leerkrachten. Wanneer kinderen zich veilig voelen en gezien worden kunnen ze zich 
ontwikkelen passend bij hun eigen niveau. 
Ik hoop binnen de MR de belangen van ouders (en kinderen) te behartigen door mee te denken over actuele 
thema’s maar vooral over beleid voor de langere termijn. 
Hartelijke groet,  
Monique Beekman 
 
Melvin van Dijk: 
Hallo allemaal, 
Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Melvin van Dijk, vader van Bram van Dijk uit groep 5a. Ik wil 
me graag kandidaat stellen om plaats te nemen in de MR, daar ikzelf ruim 15 jaar met veel plezier in het 
primair onderwijs heb gewerkt en ook daar in de MR, maar dan als leerkracht, veel heb kunnen betekenen voor 
mijn school. Met daarbij een juridische achtergrond hoop ik via de MR wellicht voor de Vlieger iets te kunnen 
bijdragen aan ónze mooie school. In mijn huidige functie ben ik werkzaam als NT2 docent en heb ik een eigen 
taalafdeling in het mbo opgezet, dit op het Deltion College te Zwolle. 
Vriendelijke groet,  
Melvin van Dijk 
 
 
 
 
 
De procedure voor de verkiezing is als volgt: 
 
- Elke oudste leerling heeft vandaag, 24 september, een stembiljet meegekregen naar huis.  
- Op woensdag 29 september staan er voor en na schooltijd (8.15 – 8.45u / 12.15 – 12.45u) twee inleverpunten 
voor het stembiljet. 
- De MR telt de stemmen en op vrijdag 1 oktober wordt via Parro bekend gemaakt wie het nieuwe MR-lid is. 
 
· Begroting: John heeft de concept begroting van kalenderjaar 2022 toegelicht en de MR heeft daarvoor 
akkoord gegeven. 
 
· Scholing: De MR heeft deze avond scholing gehad van Ludo Plompe. Hij heeft meer verteld over de rechten en 
plichten die je als MR hebt. Hoe je initiatief kunt tonen, je kunt zorgen dat je goed en tijdig geïnformeerd bent, 
advies- en instemmingszaken en hoe je als MR zichtbaar kunt zijn in school. 
 
Het volgende MR overleg is op donderdag 28 oktober om 20.00u 
 
 

 

 

. 
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