VLIEGERNIEUWS
SCHOOLJAAR 2021-2022

Kalender Kindcentrum De Vlieger
• Woensdag 3 november
• Vrijdag 5 november
•
•

Woensdag 10 november
Donderdag 11 november

•
•
•

Woensdag 17 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november

Wijziging Kalender

29 oktober 2021

Studiedag, alle kinderen vrij
Schoolontbijt (kinderen ontbijten op
school)
Fancy Fair op het schoolplein
Verkiezing Prins(es) carnaval
Sint Maarten
Handbaltoernooi groepen 5/6
19:30 uur MR
Vliegernieuws

https://www.facebook.com/Vlieger2

Vrijdag 24 december zijn alle kinderen de
gehele dag vrij.

Algemeen
De herfstvakantie zit erop! Voor de herfstvakantie is de kinderboekenweek afgerond. Het is belangrijk om
dagelijks aandacht te besteden aan lezen, thuis en op school. Zo zorgen wij samen voor een goede basis.
Vanaf deze week zijn wij gestart met een inloop op de maandag- en vrijdagochtend voor alle ouders in de
school. Veel ouders geven aan dit heel prettig te vinden.
Helaas lopen de coronacijfers weer op. Wij merken ook op De Vlieger dat in meerdere gezinnen corona heerst.
Wij volgen dit nauwlettend en hebben hier voortdurend contact over met de GGD. De school moet een veilige
basis blijven voor iedereen.
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Afspraken rondom corona
Afgelopen week hebben jullie een bericht via Parro ontvangen met extra aandachtspunten rondom corona.
Zolang er in een groep geen positief geteste leerling is, dan gelden onderstaande adviezen. Mocht dit wel het
geval zijn, dan ontvangen jullie via Parro een extra informatiebrief met andere adviezen.
Vanuit de GGD en De Vlieger vragen wij jullie extra aandacht voor het volgende:
Kinderen mogen wel naar school als zij lichte verkoudheidsklachten hebben. Maar bij zwaardere klachten –
zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid – is het de bedoeling dat zij thuis blijven.
Laat jullie zoon/dochter in ieder geval testen en niet naar school gaan als:
-Hij/zij zwaardere verkoudheidsklachten heeft, zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid.
-Hij/zij ernstig ziek is. Overleg met jullie huisarts of jullie kind getest moet worden.
-Hij/zij nauw contact heeft gehad met iemand met corona.
-Hij/zij klachten heeft en contact heeft gehad met iemand met corona.
-De GGD adviseert om te testen vanwege een uitbraakonderzoek.
Als de klachten aanhouden
Heeft jullie zoon/dochter zwaardere klachten en wordt het niet getest? Hij/zij blijft thuis en mag weer naar
school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
Blijven de klachten aanhouden? Dan mag jullie kind na 7 dagen thuisblijven ook weer naar school of de opvang.
Je kunt bij de GGD een testafspraak maken via 0800-1202 of www.corontest.nl. Let op: Gebruik bij klachten
nooit een zelftest.

Vanuit de leerlingenraad
Op woensdag 10 november van 12:00-13:00 uur organiseert de
leerlingenraad een fancy fair op het schoolplein van De Vlieger.
Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. Samen met alle
klasgenootjes worden er verschillende activiteiten op het plein
georganiseerd. Op het voorpleintje wordt er een kleedjesmarkt
georganiseerd. Noteer het in de agenda en kom gezellig langs op 10
november. De opbrengst is bestemd voor het groene schoolplein.

ALAAF! Verkiezing prins(es) Carnaval De Vliegerzwammen
Over 2 weken is het weer zover. Op de 11e van de 11e om 11 over 11 zal bekend worden gemaakt wie dit jaar
de hoogheid der Vliegerzwammen zal zijn en ons in februari 2022 voor zal gaan tijdens het carnavalsfeest op
onze mooie school.
De komende week zal in de groepen 8 een voorverkiezing worden
gehouden. De winnaars uit deze groepen zullen daarna proberen
met een wervelende campagne de stemmen en de harten van de
Vliegerzwammen voor zich te winnen. De winnaar mag zich dan
een jaar lang prins of prinses van de Vliegerzwammen noemen.
Met een beetje geluk zullen we volgend jaar tijdens de Zwolse
carnavalsoptocht onze titel kunnen verdedigen. Hiervoor zijn nog
wel een aantal enthousiaste ouders nodig. Er is nog een kern uit
de carnavalswerkgroep van 2020, maar deze zal wel moeten
worden aangevuld met fris carnavalsbloed. Ben jij die ouder uit
groep 6, 7 of 8 en wil je graag meedenken, meebouwen of
meehelpen met het maken van de pakken, meld je dan aan bij
meester Jeroen (j.blom@catent.nl).
Samen met alle Vliegerzwammen gaan we er weer een knotsgek feest van maken! Alaaaaaf!

Pagina 2 van 3
Kindcentrum De Vlieger 2 – Buckhorstlaan 50 – 8043 RL – Zwolle – 038-3031008 - https://www.kbsdevlieger2.nl / www.kinderopvangbreed.nl

Schoolontbijt vrijdag 5 november
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel
Nederland samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste
start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe belangrijk het is
om elke dag gezond te ontbijten. Op vrijdag 5 november gaan de kinderen van de
Vlieger gezamenlijk in de groep ontbijten. Lees de bijlage voor meer informatie.

Aanmelding De Vlieger
Wordt jullie zoon of dochter binnenkort 3 jaar of is hij/zij al drie jaar? Stuur snel een mailtje naar
directie.vlieger2@catent.nl met de benodigde gegevens om hem/haar aan te melden. Je krijgt vervolgens het
aanmeld- en intakeformulier. Kijk voor meer informatie over het aanmelden op onze website:
www.kbsdevlieger2.nl.
MR-overleg 28 oktober 2021
Afgelopen donderdag heeft de medezeggenschapsraad vergaderd. Hieronder lezen jullie de besproken punten.
•
•

•

•

Er zijn twee nieuwe MR-leden: Melvin van Dijk (ouder) en Agnes Groen (collega).
NPO-gelden:
Vanuit de teamgeleding van de MR hebben we de NPO-gelden geëvalueerd. We zien dat het geld
wordt ingezet waarvoor het is gepland; extra handen in de klas. De groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8
hebben een vaste onderwijsassistent en die wordt ingezet voor hulp in de klas, zowel aan de hoog- als
laagvliegers.
Corona:
Afgelopen week is er een parro-bericht uitgegaan, het is goed om die nogmaals door te lezen.
Aankomende dinsdag is er een persconferentie, dit wachten we af. En eventuele veranderingen en
aanpassingen volgen daarna.
Donderdag 25 november is het volgende MR-overleg.

Aankomst Sinterklaas
Zijn er ouders die connecties, ideeën of voertuigen hebben voor de aankomst van Sinterklaas op vrijdag 3
december (ochtend). Denk hierbij aan een tandem, zijspan, koets, paard en wagen, tractor, rova-auto,
ambulance etc? Mail dit dan naar Marieke Roos (m.roos@catent.nl).

Sinterklaasactie: ‘Laat een kind niet naast de pakjesboot vallen!’
Wij werden geattendeerd op deze goede actie door een ouder van De
Vlieger.
De personen die deze Sinterklaasactie organiseren, vragen geen geld
maar vragen alle inwoners van Zwolle om een gift te doen in de vorm
van één of meerdere cadeaus. Dit zodat alle gezinnen met kinderen,
die net boven of onder de bijstandsnorm leven of gezinnen die
financieel om wat voor reden dan ook de kinderen geen cadeaus
kunnen geven toch een fijn sinterklaasfeest te bezorgen. Deze groep
kinderen willen zij met uw hulp bezoeken als Sinterklaas en Pieten en
ze zo alsnog een heerlijk avondje geven met cadeaus.
Elk jaar zijn er helaas kinderen waar pakjesavond niet of nauwelijks gevierd kan worden.
Willen jullie deze actie steunen? In de teamkamer van De Vlieger staat een mand waar cadeaus in verzameld
worden. Wij zorgen dat deze cadeaus bij dit goede initiatief terechtkomen. Alvast hartelijk dank voor jullie
medewerking. .
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