VLIEGERNIEUWS
SCHOOLJAAR 2021-2022

Kalender Kindcentrum De Vlieger
• Maandag 20 december
t/m 9 januari 2022
• Maandag 10 januari 2022

De kalender in Parro is leidend.
Hou deze kalender goed in de
gaten aankomende periode.

17 december 2021

Kerstvakantie
Start school

https://www.facebook.com/Vlieger2

Algemeen
Om besmettingen met de feestdagen te voorkomen, heeft het kabinet besloten om de scholen en de BSO een
week eerder dicht te doen met de kerstvakantie. Dit betekent dat jullie kind vanaf maandag 20 december vrij is
en volgende week niet naar de BSO kan. Wij zijn dan alleen open voor noodopvang en de dagopvang van
kinderen van 0 tot 4 jaar. We realiseren ons dat het flexibiliteit van jullie vraagt, om jullie kind(eren) een week
extra op te vangen.
Kerstfeest op De Vlieger
Wij kijken terug op een sfeervol kerstfeest op De Vlieger. Iedereen had erg zijn best gedaan
om er iets lekkers van te maken en om er mooi uit te zien. Wij bedanken de ouders van de
oudervereniging voor de hulp tijdens de organisatie van het Kerstfeest. Een speciaal woord
van dank is aan Partyservice Stern. Zij zijn ouders van onze school en hebben voor alle
kinderen een heerlijk broodje hotdog geregeld.
Kijk naar elkaar om en blijf gezond!
Hierbij willen wij jullie bedanken dat jullie het afgelopen jaar hebben geholpen om de school veilig te houden.
Door jullie kind thuis te houden als dat moest, op te halen omdat het even niet anders kon, te testen en jullie
aan de regels te houden. Fijn dat we dit samen en in goed overleg konden doen.
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Noodopvang en BSO op De Vlieger
Aankomende week is er elke dag noodopvang op De Vlieger. 35 gezinnen maken gebruik van deze noodopvang.
Opgave voor de noodopvang kan niet meer. De ouders die gebruik maken van de noodopvang hebben vandaag
een mail ontvangen met meer informatie. Vrijdag 24 december om 12:30 uur sluit de noodopvang.
In de kerstvakantie is de dagopvang en de buitenschoolse opvang bijna alle dagen geopend. Het team heeft
leuke (kerst)activiteiten georganiseerd om er gezamenlijk met de kinderen er een leuke tijd van te maken.
Vanuit het team
In de vorige nieuwsbrief zijn de wijzigingen per 10 januari 2022 al gecommuniceerd. Hieronder staat een
overzicht voor welke groepen er iets veranderd vanaf 10 januari 2022. Verderop deze nieuwsbrief stellen de
nieuwe medewerkers zich kort voor.
Groep

Maandag

Instroomgroep

Meester Tim
Meester Tim
Juf Mirjam
Juf Mirjam
Juf Brenda
Juf Brenda
Juf Marian
Juf Marian
Juf Martine
Juf Martine
Juf Christa
Juf Christa
Juf Esther
Juf Esther
Juf Yasmin (onderwijsassistente)

Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 4b
Groep 8b

Onderbouw

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Meester Tim
Juf Mirjam
Juf Brenda
Juf Marian
Juf Patricia
Juf Christa
Juf Esther

Meester Tim
Juf Mirjam
Juf Brenda
Juf Marian
Juf Martine
Juf Christa
Juf Jacqueline
Juf Yasmin

Meester Tim
Juf Mirjam
Juf Brenda
Juf Patricia
Juf Martine
Juf Christa
Juf Jacqueline

Voorstellen juf Yasmin

Voorstellen juf Brenda

Voorstellen juf Mirjam

Voorstellen juf Jacqueline

Hallo allemaal, mijn naam is Yasmin, ik
ben 33 jaar en afgestudeerd als
Onderwijsassistent. Sinds 8 november
ben ik werkzaam bij De Vlieger 2. Op
maandag, dinsdag en donderdag zien
jullie mij bij juf Patricia en juf Martine
van groep 1/2. Sommige kinderen uit
de klas kennen mij ook als bso juf op
Kindergarden. Het lijkt mij erg leuk om
bij De Vlieger te komen werken.

Mijn naam is Brenda en ik ben 37 jaar.
Ik woon in de wijk Westenholte in
Zwolle.
Per 1 januari zal ik als ondersteunend
juf gaan starten in de instroomklas.
Op maandag tot en met vrijdag ben ik
in de ochtenden aanwezig. Naast het
werken in het onderwijs ben ik ook
werkzaam op de BSO.
. Ik heb ontzettend veel zin om ook in
het onderwijs aan de slag te gaan en
de kinderen te gaan leren kennen.

Vanaf 10 januari start ik als
onderwijsassistent in de nieuwe
instroomgroep. Graag stel ik mij even
aan jullie voor. Mijn naam is Mirjam
Boertjens, ik ben bijna 51 jaar en ik
ben moeder van 2 bijna volwassen
dochters waarvan alleen de jongste
nog bij mij woont. Ruim 20 jaar
geleden ben ik in Stadshagen komen
wonen en woon daar nu nog steeds
met veel plezier. Sinds 2013 werk ik
als onderwijsassistent voor Catent en
ik heb al op verschillende scholen
mogen werken. Ik kijk er erg naar uit
om hier te komen werken.

Mijn naam is Jacqueline Wijnen, woon in
Raalte, ben getrouwd en heb 3 grote
zoons. Ik werk ongeveer 25 jaar met veel
plezier in het basisonderwijs en heb de
meeste jaren in de bovenbouw gewerkt,
waar ik dan ook de meeste affiniteit mee
heb.
Sporten doe ik graag in de sportschool
en ben daar dan ook een aantal x per
week te vinden.
Groep 8 is een bijzonder jaar. Een jaar
waarbij de leerlingen bijzondere
herinneringen maken. Herinneringen
waarop ze later met veel plezier op terug
kunnen kijken.

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.
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Oude bomen vangen veel winst!
Doen jullie kinderen dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 5 januari en woensdag 12 januari
2022? Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen
vangen veel winst!’ georganiseerd. Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat
die niet op straat blijven liggen of in brand worden gestoken. We hopen dat
zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de straten
schoon en het is goed voor het milieu! Doe mee! Je mag meedoen als je 15
jaar of jonger bent.
Je kunt op woensdag 5 januari en woensdag 12 januari kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij
jou in de buurt. Voor iedere ingeleverde kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een
volle kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7 in Zwolle.
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