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Algemeen 
Het kabinet heeft het besluit genomen dat vanaf 25 februari de meeste coronamaatregelen komen te 
vervallen. De kinderen zijn de afgelopen periode gewend geraakt aan de huidige manier van halen en brengen. 
Het zelfstandig naar binnen gaan en de rust in de school worden als prettig ervaren en zorgt voor een positieve 
ontwikkeling bij de kinderen. De verbinding met ouders wordt gemist. Na de ervaringen van het openstellen 
van de school in het najaar 2021, kiezen wij voor een passend vervolg.  
Als bijlage delen wij de informatiebrief over het openstellen van de school op bepaalde dagen van maandag 7 
maart 2022. 
 
Vacature BSO-medewerker maandag/dinsdag 
Wij hebben voor onze BSO een vacature op de maandag- en dinsdagmiddag: Vacature BSO-medewerker BSO 
De Vlieger. Ken jij iemand of ben jij de persoon die graag op BSO De Vlieger wil komen werken op de maandag- 
en dinsdagmiddag? Reageer gelijk! Wil je weten met welke opleiding je kunt werken op de BSO? Klik op deze 
link voor een overzicht.   
 
Aanmelding De Vlieger 
Wordt jullie zoon of dochter binnenkort 3 jaar of is hij/zij al drie jaar? Stuur een mailtje naar 
directie.vlieger2@catent.nl met de naam, geboortedatum en jullie adresgegevens 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.  
 
  

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 

Maandag 7 maart 
Vrijdag 11 maart 
Vrijdag 25 maart 
 
 
          De kalender in Parro is leidend.       
          Hou deze kalender goed in de  
          gaten aankomende periode.  
           
 

MR-vergadering 
9:00-12:00 uur NL Doet 
Volgende Vliegernieuws 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://kinderopvangcatent.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-3/
https://kinderopvangcatent.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-3/
https://opstoom.nl/wp-content/uploads/2016/10/LIJST-opleidingen-pedagogisch-medewerker.pdf
https://opstoom.nl/wp-content/uploads/2016/10/LIJST-opleidingen-pedagogisch-medewerker.pdf
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Geen vastenactie, maar een actie voor de Oekraïne 
Het is oorlog in Oekraïne. Grote kans dat je kind dit heeft meegekregen, erover wil praten, er níet over wil 
praten of angstig is. Klik hier voor een artikel met tips hoe je met je kind hierover in gesprek kan. 
Binnen de groepen wordt er op een gepaste wijze aandacht aan besteed. Aankomende week wordt binnen elke 
groep besproken op welke manier er actie wordt gevoerd om spullen of geld in te zamelen. Hierover krijgen 
jullie bericht.  
 
Korte mededelingen 

• Er blijven regelmatig fietsen van leerlingen ’s avonds in de fietsenstalling achter. Er is hier in de 
avond/nacht geen toezicht op. Zorg ervoor dat fietsen aan het eind van de dag worden meengenomen 
naar huis. Het laten staan van fietsen in de fietsenstalling is op eigen risico.  

• Graag jullie aandacht voor de verkeersveiligheid tijdens het halen en brengen. Parkeer de auto op de 
daarvoor bestemde parkeerplaatsen en matig je snelheid in de wijk. Samen zijn wij verantwoordelijk 
voor de veiligheid.  

• Bij de conciërgeruimte (direct bij de hoofdingang) worden gevonden voorwerpen verzameld. 
Aankomende week worden deze gevonden voorwerpen bij de hoofdingang uitgestald. Mochten jullie 
ets missen, is het goed om hier even langs te lopen. Maandag 14 maart worden deze spullen 
opgeruimd en gaan vervolgens naar een goed doel.  

 

 
 
Een groen en uitdagend schoolplein 
Het Vliegertegelwipfestijn op vrijdag 18 februari was een groot succes. In 1,5 uur tijd zijn de tegels met een 
aantal ouders en kinderen eruit gewipt. Wij bedanken iedereen die deze middag heeft geholpen. In de 
voorjaarsvakantie is hoveniersbedrijf Overweg gestart met het vergroenen van het schoolplein. Wij hebben een 
gedeelte van de grond naast de school geadopteerd van de gemeente. Op deze wijze hebben wij nog meer 
ruimte om te kunnen spelen. Het hekwerk wordt op dezelfde hoogte teruggeplaatst met een doorgang die je 
kunt afsluiten op het hoogste punt. Op vrijdag 11 maart doen wij mee met NL Doet om de zijkant van de school 
aan te pakken. De werkzaamheden duren nog even. Zodra alles gereed is, gaan wij het op een passende wijze 
officieel openen.  
 
 
 
  

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://www.nu.nl/kind-gezin/6186289/zo-praat-je-met-je-kind-over-de-oorlog-in-oekraine.html
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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!   
 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. 
  
Zo werkt het: 

• Verzamel zoveel mogelijk lege batterijen;   

• Stop ze per 10 stuks in een zakje;   

• Doe daarbij een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;   

• Leg het zakje in de inzamelmeubel in het halletje.   
  
Open dag Jeugdcircus Pavarini 
Ben je sportief en creatief? Hou je niet van wedstrijden 
maar wél van uitdagingen? 
Bij Jeugdcircus Pavarini ben je hiervoor op de juiste plek. 
Bij circus is veel individuele aandacht en plezier is het 
toverwoord. 
Er is op 5 maart een open dag voor zowel kinderen als 
volwassenen die kennis willen maken met onze sport. 
Tijdens de open dag zie je kinderen die al een tijdje les 
hebben, maar je mag onder professionele begeleiding 
ook zelf aan de slag met acrobatiek, jongleren, 
koorddansen, trapeze, tissue en/of eenwieleren. 
Pavarini heeft niet alleen groepen voor kinderen, maar er 
is ook een jongleergroep voor volwassenen. Als je de 
basis eenmaal doorhebt zijn de mogelijkheden eindeloos. 
Je kan leren variëren in patronen, aantal ballen, jongleren met ringen, kegels of zelfs met fakkels. 
Wanneer: zaterdag 5 maart van 10.00-15.00u. Waar? Gymzaal aan Bachlaan 4A, Holtenbroek. 
Ben je nieuwsgierig? Kom dan langs of mail naar naar info@pavarini.nl . 
 
 
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
mailto:info@pavarini.nl
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