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SCHOOLJAAR 2021-2022  28 januari 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen 
Ook deze week hebben wij te maken met veel leerlingen en leerkrachten die positief zijn getest op Covid-19. 
Afgelopen week waren er kinderen uit vier groepen op verschillende momenten thuis aan het werk. Daarnaast 
zijn er veel kinderen noodgedwongen thuis vanwege een eigen besmetting of een besmetting in het gezin. Als 
kinderen meerdere dagen thuis moet blijven, dan verzorgen wij thuisonderwijs. De manier waarop is maatwerk 
en kan per keer verschillen. Dit stemt de leerkracht met ouders en kinderen zo goed mogelijk af.  
De situatie blijft ook aankomende weken zorgelijk en er wordt een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit. 
Nogmaals bedankt voor het begrip en de samenwerking deze periode.  
 
Veilig en verantwoord 
Nogmaals willen wij jullie vragen de gezondheid van jullie zoon/dochter extra in de gaten te houden. Wij 
hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om alle kinderen en medewerkers zo veilig en verantwoord naar 
school te kunnen laten gaan. Bij klachten is het advies om te testen. Een zelftest kan afgenomen worden als er 
geen klachten zijn. Hou ook aankomende periode Parro goed in de gaten.   
 
Vacatures 
Op onze website staat een link naar de vacatures die nog open staan. Kent u personen die graag willen invallen 
op onze school of personen die willen werken op de BSO? Laat ze z.s.m. contact opnemen via 
directie.vlieger2@catent.nl  
 
 
 
 

        Kalender Kindcentrum De Vlieger 

Dinsdag 15 februari  
Vrijdag 18 februari 
 
Maandag 21 februari t/m 
maandag 28 februari 
Vrijdag 4 maart 
 

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

 

Studiedag, alle kinderen vrij 
Rapporten mee 
12:00-14:00 uur Tegelwippen 
Voorjaarsvakantie 
Studiedag, Alle kinderen vrij 
Volgende Vliegernieuws 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://www.kbsdevlieger2.nl/onze-organisatie/
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
https://www.facebook.com/Vlieger2
https://www.facebook.com/Vlieger2
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Vanuit het team 
Vandaag nemen wij afscheid van meester Bas. Bas heeft vele jaren gewerkt op De Vlieger en gaat 
een nieuwe uitdaging aan in het voortgezet onderwijs. Wij bedanken Bas voor zijn inzet en 
betrokkenheid en wensen hem veel succes en plezier op zijn nieuwe werkplek. 
 
Binnen het team van De Vlieger hebben wij op dit moment te maken met veel ziekte o.a. 
vanwege het coronavirus. Het lukt ons helaas niet om elke ziektemelding te vervangen. Dit betekent dat er 
regelmatig groepen thuis blijven. De vacature voor vervanging blijft uitstaan. Kennen jullie personen die 
interesse hebben om in te vallen op De Vlieger of binnen Stichting Catent? Laat ze contact opnemen met de 
directie via directie.vlieger2@catent.nl. 
Vanaf aankomende week wordt ons team versterkt met Stieneke Eijkelkamp in groep 3B. Hieronder stelt zij 
zich voor.  
 
Nieuwe collega  
Ik ben Stieneke Eijkelkamp, geboren in Dedemsvaart en ik ben 58 jaar. 
Ik heb samen met mijn man bijna 30 jaar in Almere gewoond en gewerkt. 
Wel hadden wij de wens om ‘ooit’ weer terug te keren naar de omgeving van Heino, het 
geboortedorp van mijn man Guido. 
We wonen nu sinds 2 jaar op een heerlijke plek in de nabije omgeving van Heino. Daar hoort 
natuurlijk ook een leuke nieuwe werkplek bij. Na een periode van invallen heb ik die hier op De 
Vlieger gevonden. 
Mijn onderwijshart gaat het meest uit naar groep 3. Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich zoveel nieuwe 
dingen eigen maken. Het leren lezen is een magisch proces en een poort naar een hele nieuwe wereld om te 
ontdekken. Het is fantastisch om dat als leerkracht te mogen begeleiden. 
In mijn vrije tijd geniet ik van de natuur. Ik verheug mij om aankomende week te starten in groep 3B.  
 
Vanuit de medezeggenschapsraad  
De volgende punten zijn tijdens het MR-overleg van maandag 24 januari besproken: 
• GMR: Kelly Heuver (ouder van de Vlieger) is eind november ouderlid 

geworden van de GMR. Ze heeft tijdens het MR-overleg verteld welke 
punten besproken zijn bij de GMR (o.a. personeelswerving).  

• Schoolplein: Zoals het nu lijkt, gaat tijdens de voorjaarsvakantie het 
schoolplein aangepakt worden. De vergroening van het schoolplein begint 
op vrijdag 18 februari van 12.00-14.00u met tegelwippen.  

• Corona: De school heeft nu structureel te maken met invalproblematiek. We wachten de 
persconferentie van dinsdag 25 januari af voor eventuele nieuwe regels in het onderwijs. (de brief is 
woensdagochtend naar ouders gestuurd) 

• Het jaarverslag 2021 van school is goedgekeurd door de PMR.  
• Het jaarverslag 2021 van de MR is te vinden op de website.  

 
Aangepast rapport februari 2022 
Nu we met verschillende nieuwe methoden (o.a. Blink en Atlantis) werken, 
voelden we de noodzaak om het rapport aan te passen. Zo hebben we de 
rubrieken aangepast en de citogegevens losgekoppeld van de beoordeling in 
het rapport.  
Dit rapport is echter nog niet het eindproduct. We hebben het voornemen om 
in de toekomst te onderzoeken hoe we de ontwikkeling van jullie kinderen in 
beeld willen brengen.  
Tot slot: zou u de rapporten die nog thuis liggen weer willen meegeven aan uw 
kind?  
 
  

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
https://www.kbsdevlieger2.nl/site/wp-content/uploads/2022/01/Jaarverslag-2021-en-jaarplan-2022-Kindcentrum-De-Vlieger-2.pdf
https://www.kbsdevlieger2.nl/onze-organisatie/
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Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 
Het jaarverslag van 2021 en het jaarplan 2022 staat op onze website. De speerpunten voor dit kalenderjaar 
staan in onderstaande visual verwerkt. Zes thema’s staan centraal in 2022. Uiteraard gaan wij in de basis voor 
een veilig en vertrouwd leer- en leefklimaat op De Vlieger. Daarnaast streven wij naar goede opbrengsten 
passende bij de verwachtingen van De Vlieger. Dinsdag 15 februari staat de eerstvolgende studiedag gepland. 
Onderstaande thema’s staan centraal op deze studiedag. Het team volgt op deze dag een cursus ‘Breinhelden’. 
Vanaf vrijdag 18 februari gaan wij starten met de aanpak van het schoolplein. De leerlingenraad is hier nauw bij 
betrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een groen en uitdagend schoolplein 
Kindcentrum De Vlieger heeft de ambitie om een groen en uitdagend schoolplein te creëren voor kinderen van 
10 weken t/m 13 jaar die toegankelijk is voor de buurt en de verbinding maakt met de Stadshoeve. Door het 
betrekken van verschillende geledingen binnen en buiten de 
school wil De Vlieger zorgen voor een plan die door eenieder 
wordt ondersteund. In het najaar van 2020 is er gestart met een 
eerste oriëntatie. Halverwege het jaar 2021 ligt er een uitgewerkt 
plan en is De Vlieger klaar voor de volgende stap: realisatie van 
een groen en uitdagend schoolplein. Wij hopen in het kalenderjaar 
2022 de plannen grotendeels gerealiseerd te hebben. 
 
Uitwerking Plan  
Vrijdag 18 februari willen wij graag een start maken met het 
vergroenen van het schoolplein. Het rechtergedeelte van het 
schoolplein, bij de kleuteringang wordt allereerst vergroend. 
Samen met de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 willen wij op 
vrijdag 18 februari van 12:00-14:00 uur tegels eruit wippen. Hiervoor zijn scheppen, kruiwagens en ouders 
nodig die willen helpen. Aankomende week kunnen jullie je via Parro opgeven om te komen helpen.  
 
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.  

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://www.kbsdevlieger2.nl/site/wp-content/uploads/2022/01/Jaarverslag-2021-en-jaarplan-2022-Kindcentrum-De-Vlieger-2.pdf
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
http://www.kbsdevlieger2.nl/
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Vioolles op Kindcentrum De Vlieger 
Mijn naam is Saron Houben, violiste. Sinds 2008 geef ik vioolles in Zwolle, 
en sinds afgelopen week ook in De Vlieger! De lessen zijn op de 
woensdagmiddag en begin van de avond. Verder zal ik ook mijn 
medewerking gaan verlenen aan muzikale projectjes in de school, 
bijvoorbeeld een schoolband/orkest. 
 
Mijn opleiding heb ik genoten aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle (Master of Music, hoofdvak Viool), 
waarna ik mij heb gespecialiseerd in oude muziek aan het Utrechts Conservatorium. Als docent ben ik 
verbonden aan Muziekmakerij Zwolle, en ik dirigeer één van de Britten Orkesten. Daarnaast geef ik regelmatig 
concerten. 
 
Er is plek voor nieuwe leerlingen! Dus mocht je meer willen weten over mijn 
vioollessen, of lijkt het jou of je kind wel wat om de viool te proberen? Mail dan 
naar: vioollessaron@gmail.com. 
 
www.muziekmakerijzwolle.nl 
www.hetbritten.nl 
 

fotograaf: Marco C. Slot  
 

 
Vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag bij het 
opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je 
vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op school die je met ons 
wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op 
werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg. 
 
Gezondheidsonderzoeken 
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te 
doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en 
het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit ook 
de komende periode niet mogelijk. 
 
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken: 
 
Gezondheidsonderzoek 5 jaar 
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je 
kan dan zelf via Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak 
inplannen voor de ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. 
Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 
consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis 
invullen voor de afspraak. De doktersassistente kijkt dan samen met jou of 
er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.  
 
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze 
vragenlijst stellen we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast 
vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de ingevulde 
vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
 
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze website voor informatie over 
opgroeien en opvoeden. 
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
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Cursus computervaardigheid op De Vlieger 
Aankomende periode wordt onderstaande workshop aangeboden op De Vlieger. Voor kinderen die geen 
gebruik maken van de BSO is er de mogelijkheid hieraan deel te nemen.  
 
 
 
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/

