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Algemeen 
De Vlieger is volledig in Sinterklaassferen. Dagelijks staat het thema ‘Sinterklaas’ 
centraal en wordt er volop rondom dit thema gewerkt en gezongen. Afgelopen 
week was zelfs de rommelpiet al even langs geweest. Het is een spannende 
maar ook een leuke periode op een basisschool.  
Helaas blijft corona onder ons.  
Na de herfstvakantie hadden wij op De Vlieger een behoorlijke piek qua 
coronabesmettingen in verschillende groepen. De laatste weken is het aantal 
besmettingen behoorlijk gedaald.  
Op het moment van het uitgaan van deze nieuwsbrief weten wij niet welke 
maatregelen er tijdens de persconferentie worden medegedeeld. Mochten deze 
maatregelen direct invloed hebben op het onderwijs, dan ontvangen jullie zondag 28 november een extra 
informatiebrief.  
Wat wij al wel zeker weten is dat de huidige maatregelen in ieder geval blijven gelden. Deze maatregelen 
worden in deze nieuwsbrief nog even kort benoemd. Laten wij aankomende periode er samen voor zorgen dat 
onze kinderen zich vanuit een veilige en fijne setting zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Heb elkaar 
lief! Samen komen wij ook deze periode door.    
 
  

        Kalender Kindcentrum De Vlieger 

• Vrijdag 3 december 

• Maandag 6 december 

• Dinsdag 14 december 

• Donderdag 23 december 

• Vrijdag 24 december 
 

• Maandag 27 december t/m 9 
januari 2022 

Sinterklaas op De Vlieger 
Adventsviering 
Adventsviering 
Kerst op De Vlieger 
Alle kinderen vrij 
Vliegernieuws 
Kerstvakantie 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Vanuit het team 
Meester Bas (leerkracht groep 8b) heeft per 1 februari 2022 een 
andere baan geaccepteerd in het Voortgezet Onderwijs. Een mooie 
uitdaging voor hem, maar voor De Vlieger ontzettend jammer. Wij 
feliciteren Bas met zijn nieuwe baan. De kinderen van groep 8b zijn 
vanochtend hierover ingelicht.  
 
Bericht van meester Bas: 
Lieve allemaal, 
Vrijdag 28 januari zal mijn laatste werkdag op de Vlieger zijn. Ik ga 
per 1 februari bij Maandag aan de slag. Ik wilde al langer de stap 
naar het VO zetten en heb nu de daad bij het woord gevoegd. Dat 
neemt niet weg dat ik jullie allemaal ontzettend ga missen. Via deze 
weg wil ik jullie dan ook allemaal bedanken voor de supertoffe tijd 
op de Vlieger en de fijne samenwerking. Hopelijk komen we elkaar 
nog is tegen in de toekomst. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Meester Bas 
 
Invulling formatie vanaf 1 januari 2022 
Gelukkig kunnen wij deze vacature op een goede wijze invullen. Juf Esther van de Werfhorst en juf Jacqueline 
Wijnen staan vanaf 1 januari 2022 voor groep 8b.  
Dit betekent ook een kleine wijziging voor groep 4b, waar Esther op de maandag en dinsdag voor de groep 
staat. Vanaf 1 januari 2022 zit het formatieplaatje voor groep 4b en 8b er als volgt uit: 
 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

4b Juf Christa Juf Christa Juf Christa Juf Christa Juf Christa 

8b Juf Esther Juf Esther Juf Esther Juf Jacqueline Juf Jacqueline 

 
Maandag 10 januari starten wij op De Vlieger met een instroomgroep. Deze vijfde kleutergroep gaat starten in 
het ‘BSO’-lokaal. Meester Tim is de fulltime leerkracht voor deze groep. Hij wordt ondersteund door juf Brenda 
op alle ochtenden en  juf Mirjam op alle dagen. Juf Patricia Kranenburg vervangt meester Tim op de woensdag 
en vrijdag in de groepen 1-2a en 1-2b. Het ziet formatieplaatje voor deze groepen ziet er als volgt uit: 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Instroomgroep Meester Tim Meester Tim Meester Tim Meester Tim Meester Tim 

Groep 1-2a Juf Marian Juf Marian Juf Marian Juf Marian Juf Patricia 

Groep 1-2b Juf Martine Juf Martine Juf Patricia Juf Martine Juf Martine 

 
Daarnaast wordt Lisanne Schoots vervangen. Zij is onze onderwijsassistent in de onderbouw. Vanaf midden-
november wordt zij vervangen door juf Yasmin. Yasmin vervangt Lisanne Schoots ook gedurende haar 
zwangerschapsverlof.  
In een volgende nieuwsbrief stellen juf Jacqueline, juf Yasmin en juf Mirjam zich verder voor. Wij wensen ze 
alle drie veel werkplezier toe op De Vlieger.  
 
Sinterklaas op De Vlieger 
Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas en zijn pieten De Vlieger met een 
bezoekje verblijden. De kinderen komen op vrijdagochtend 3 december allereerst 
samen in de groep. Rond 8:30 uur gaan ze per groep naar buiten waar Sinterklaas 
wordt ontvangen. Vanaf woensdag 1 december kunnen de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 de surprises tentoonstellen in het Vliegertheater. Aankomende 
week ontvangen jullie over het Sinterklaasfeest nog verdere informatie via Parro.  
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Afspraken rondom corona 
Laten wij ons samen houden aan onderstaande afspraken: 

 
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 november 2021  
Afgelopen donderdag heeft de medezeggenschapsraad (online) vergaderd. Hieronder lezen jullie de besproken 
punten.  
· Vacature GMR: bij de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Catent)  is een vacature. We zoeken 
een ouder die plaats wil nemen in de GMR! De Vlieger is een grote school en het zou mooi zijn als we 
vertegenwoordigd worden in de GMR. Wil je hier meer over weten, kijk dan ook op https://gmrcatent.nl of 
voor vragen kun je terecht bij de voorzitter van onze MR, Michiel Kampman (mjfkampman@gmail.com) 
 
· Schoolplein: Er zijn verschillende werkgroepen en geledingen bij elkaar geweest (gemeente, ouders, 
personeel, architect) om de inrichting van het schoolplein steeds concreter te maken. In de voorjaarsvakantie 
wordt gestart met het eerste deel van het vergroenen van het schoolplein! 
 
· Veiligheidsplan: School heeft een veiligheidsplan opgesteld, waarin alle aspecten van veiligheid zijn 
opgenomen (sociaal, ontruiming, incidenten rondom leerlingen, code rood). Deze wordt binnenkort gedeeld op 
de website. 
 
· Speerpunten van de school: Er is een visualisatie van de speerpunten gemaakt, waarin alle speerpunten van 
school in het schooljaar 2021-2022 zijn verwerkt. Deze zijn toegelicht. 
 
Het volgende overleg is op 24 januari 2022  
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Speerpunten Kindcentrum De Vlieger 2022 
De Vlieger blijft zich ontwikkelen. Jaarlijks staan er een aantal doelen centraal, waar wij als school aan werken. 
Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor één of meerdere speerpunten en zijn onderdeel van een 
professionele leergemeenschap of werkgroep. Hieronder delen wij een mooi overzicht van de speerpunten van 
aankomend kalenderjaar. Regelmatig worden jullie via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de stand 
van zaken van deze speerpunten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de Oudervereniging 
De oudervereniging organiseert samen met het team van De Vlieger veel festiviteiten. Dit schooljaar heeft de 
oudervereniging er twee nieuwe leden bij gekregen. Hieronder stellen zij zich voor.  
 
Ik ben Karin Grijpma, 37 jaar en sinds een half jaar sta ik dagelijks op het 
schoolplein bij het hek te wachten totdat Lauren uit school komt. Lauren is 4 
jaar en zit in de heksenklas. Mijn eigen moeder was altijd heel erg actief op 
onze school; ze was oversteekmoeder, leesmoeder, zat in de oudervereniging, 
smeerde de broodjes (met te veel boter) voor het kerstontbijt en ging mee op 
schoolreis. En ik vond dat altijd fantastisch. Dus nu Lauren op school zit wil ik 
mij ook actief inzetten op school. En omdat ik veel energie haal uit het 
organiseren leek mij de oudervereniging een goede plek! 
  
Ik woon samen met Rutger en we hebben naast Lauren ook nog een zoontje, Joris en er loopt ook een lieve 
hond rond. (Teun)). 
  
  
Ik ben Dineke Klijnsma, 37 jaar en moeder van Iddo uit groep 1/2d en Bobby (1,5 
jaar oud). Omdat ik moeilijk stil kan zitten en graag actief betrokken ben bij 
school, ben ik sinds dit schooljaar penningmeester van de oudervereniging. Mijn 
eerste ervaringen zijn heel positief, een actieve en enthousiaste groep (moeders), 
ik heb er zin in! 
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Inzamelproject lege batterijen  
Op ons kindcentrum gaan we batterijen inzamelen. Zo zorgen wij voor een beter milieu én spaart De Vlieger 
met de ingeleverde batterijen een mooi geldbedrag bij elkaar.   
Het werkt zo: De Vlieger spaart voor elke kilo ingeleverde lege batterijen € 0,25.  Hiermee kunnen we weer 
extra spullen voor ons kindcentrum mee aanschaffen zoals bijvoorbeeld springtouwen, voetballen, tablets of 

andere schoolspullen. Hoe meer ingeleverde lege 
batterijen, hoe hoger het geldbedrag!  
 
Inzamelmeubel   
Goed om te weten: In de hal van de hoofdingang staat 
een inzamelmeubel voor lege batterijen. 
Lever ze in en geef ze een nieuw begin! 
 
 

 Natuurlijk is het goed om De Vlieger zo te helpen sparen en bewust te zijn met het milieu, maar ook jij als 
spaarder kan hier prijsjes mee winnen  
Van de metalen in lege batterijen worden nieuwe producten gemaakt. Dus lever ze in en geef ze een nieuw 
begin! Als bedankje voor het inleveren maak je iedere maand kans op een leuke beloning. Zoals een groen 
weekendje weg in eigen land t.w.v. € 445,-!  
 
Zo doe je mee: 

1. Verzamel zoveel mogelijk lege batterijen;  
2. Stop ze per 10 stuks in een zakje;  
3. Doe daarbij een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;  
4. Leg het zakje in de inzamelmeubel in het halletje.  

 
Hoe meer zakjes je inlevert hoe meer kans je maakt! Laat je lege batterijen dus niet rondslingeren. 10 bij elkaar 
= inleveren maar!  
Je kunt ieder zakje (her)gebruiken dat je in huis hebt. Wil je helemaal goed bezig zijn, gebruik dan zakjes 
gemaakt van polyethyleen. Deze zijn goed recyclebaar.  
  
Hier maak je kans op: 
Elke maand verdelen we de volgende beloningen:  

• 3x Groen weekendje weg in eigen land, t.w.v. € 445,-  

• 20x Support your locals dinerbon, t.w.v. € 50,-  

• 80x Nationale Tuinbon, t.w.v. € 25,-  
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