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Algemeen 
Alle coronamaatregelen komen te vervallen in Nederland. Helaas is Corona echter nog niet weg bij ons. Er zijn 
nog steeds regelmatig kinderen en medewerkers afwezig vanwege Corona. Zorg dat je bij klachten blijft testen 
en geef een positieve (zelf)test direct door aan school.  
Er worden weer volop activiteiten georganiseerd deze periode. Alle groepen organiseren verschillende 
activiteiten voor Oekraïne. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hierover. Wij vinden het als school 
belangrijk om ons in te zetten voor dit goede doel. Voel je niet verplicht om aan alle acties mee te doen of te 
doneren. 
 
Vacatures 
Kindcentrum De Vlieger is een fijne plek om te mogen werken. Vanwege ziekte is er op dit moment een 
tijdelijke vacature voor leerkracht groep 4. Daarnaast zoeken wij nieuwe medewerkers voor de BSO en de 
kleutergroep. Hieronder de link naar de drie vacatures. Ken jij iemand of ben jij de persoon die wij zoeken? 
Deel of reageer zo snel mogelijk!  

• Enthousiaste leerkracht groep 4 - Stichting Catent verzorgt basisonderwijs regio Zwolle 

• Enthousiaste leerkracht - Stichting Catent verzorgt basisonderwijs regio Zwolle 

• Pedagogisch medewerker • Stichting Kinderopvang Catent 
 
 

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 

Woensdag 30 maart 
Donderdag 31 maart 
Woensdag 6 april 
Vrijdag 8 april 
Maandag 11 april 
Woensdag 13 april 
Donderdag 14 april 
Vrijdag 15 april 
Maandag 18 april 
Donderdag 21 april 
Vrijdag 22 april 
 
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 
 
 
          De kalender in Parro is leidend.       
          Hou deze kalender goed in de  
          gaten aankomende periode.  
           
 

12:00 uur sponsorloop groepen 3 
19.00 uur Filmavond groepen 5 t/m 8 
19.30 uur Ouderavond Jeugd en Media  
12:30-14:00 uur Oekraïne Bazar 
19:30 uur MR en Oudercommissie 
Finale schoolvoetbaltoernooi 
Paasviering 
Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
Eindtoets groep 8 
Koningsspelen 
Vliegernieuws 
Meivakantie 

 
 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
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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.  
 
Woensdag 6 april 19:30 uur OUDERAVOND MEDIAOPVOEDING voor ouders uit de groepen 3 t/m 8  
Graag nodigen wij jullie als ouders uit voor de algemene ouderavond over uw kind en media. Deze avond vindt 

plaats in het Vliegertheater en start om 19:30 uur. Via deze link kun jij je opgeven voor deze avond. Daarbij 

vragen wij welke onderwerpen er zeker terug moeten komen op deze avond. Alvast bedankt voor de 

aanmelding en terugkoppeling.  

Opvoeden met (sociale) media 
Voor kinderen zijn digitale media de gewoonste zaak van de wereld. Van jongs af aan kijken ze naar filmpjes op 

YouTube en spelen ze graag op de tablet. Als ze wat ouder worden 

krijgen ze interesse in sociale media en wordt ook het gamen 

intensiever. Digitale media zijn leuk en leerzaam maar er zijn ook 

risico’s. Hoe zorg je ervoor dat het veilig is en gezellig blijft? 

Evelyn Verburgh van Bureau Jeugd & Media neemt ons mee in de 

online belevingswereld van onze kinderen: op welke plekken 

komen ze graag en wat moeten wij daarover weten? Ze bespreekt 

vragen als: Welke vaardigheden leren kinderen via deze media en 

welke juist niet? Welk mediagedrag wil je begrenzen, en welk gedrag juist stimuleren? Moet je je kind nu wel of 

juist niet controleren? Hoe zorg voor je balans met andere activiteiten? 

Deze interactieve avond is voor iedereen die meer grip wil krijgen op het mediagebruik van zijn/haar kind. U 

gaat naar huis met veel stof voor gesprek met elkaar én uw kinderen. En praktische tips natuurlijk.  

Komt u ook? 

Acties voor de Oekraïne 
De aankomende periode zetten de groepen van Kindcentrum De Vlieger zich in door op verschillende manieren 
geld in te zamelen voor Oekraïne. De kinderen uit de kleutergroepen gaan verschillende klusjes doen, de 
kinderen uit de groepen 3 houden een sponsorloop op woensdag 30 maart vanaf 12 uur, groep 5a houdt op 31 
maart een filmavond, groep 5b een flessenactie en verder worden er door de dagopvang en de peutergroep 
kleurplaten en cupcakes verkocht en een babyparcours en sponsorloop gehouden.  
 
Bazar 
Verder wordt er op vrijdag 8 april van 12.30 tot 14.00 uur, op en rond ons vernieuwde, groene schoolplein, een 
bazar 'door kinderen voor kinderen in Oekraïne' gehouden! Er worden verschillende activiteiten aangeboden, 
er zijn prijzen te winnen en ook aan de inwendige mens is gedacht. Jullie komen toch ook? De volledige 
opbrengst van de bazar komt ten goede aan Huize Sint Martinus De Porres in Fastiv / Oekraïne  
https://www.kloosterzwolle.nl/.../ondersteun-huize-sint... 
We hopen op een grote opkomst en een mooie opbrengst! Tot dan! 
 
  

https://www.kbsdevlieger2.nl/
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Verkeersveiligheid  
Afgelopen woensdag kwamen de Politiekids in actie voor de veiligheid tijdens het brengmoment in de ochtend. 
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.  
Aankomende woensdag ronden de Politiekids hun leertraject af met een echte diplomering in het 
gemeentehuis.  
 

   
  

Schoolvoetbal 
Wat hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van Kindcentrum De Vlieger geweldig en sportief gevoetbald 
vandaag! Winst, verlies, veel zon, een 2e plek voor de meiden groepen 5/6 en 8, een Fair Playprijs voor de 
meiden van groep 7 en een finaleplaats op woensdag 13 april in het stadion van PEC Zwolle voor de jongens 
van groep 8.   

     
 
Vorderingen schoolplein 
Vanaf maandag 4 april wordt de afzetting officieel verwijderd. In de meivakantie vindt fase 2 plaats. In deze 
vakantie worden een waterbron en waterbaan geplaatst en er komt een verkeersplein met bushalte en 
tankstation. Na de meivakantie vindt de officiële opening plaats.  
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BSO De Vlieger 
Er wordt veel gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang op De Vlieger. Dagelijks kunnen kinderen 
genieten van verschillende activiteiten in een vertrouwde omgeving. Aankomende periode is de BSO gesloten 
op: 

• Maandag 18 april, 2de Paasdag 

• Woensdag 27 april, Koningsdag 

• Donderdag 26 mei Hemelvaart 

• Maandag 6 juni, 2de Pinksterdag 

 
Vakantieplanning 
Op dit moment zijn wij bezig met de planning voor de meivakantie en de zomervakantie. Willen jullie de 
aanwezigheid doorgeven vóór de meivakantie en zomervakantie via het ouderportaal van ‘Kidsadmin’?  
De meivakantie moet vóór 1 april doorgegeven zijn, de zomervakantie voor 23 april.  
Wij zorgen uiteraard voor een mooi aanbod in de vakanties! 
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