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SCHOOLJAAR 2021-2022  22 april 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen 
Vanaf 23 augustus 2021 zijn wij officieel een kindcentrum voor onderwijs, voor-en naschoolse opvang, 
peuteropvang, dagopvang en maatschappelijke activiteiten. Samen met Kinderopvang Breed hebben wij een 
prettige samenwerking en wordt er dagelijks gewerkt aan een doorgaande lijn voor onze kinderen.  
In het kalenderjaar 2022 willen wij vanuit een gezamenlijke visie de samenwerking nog verder doorzetten door 
samen te werken en te verbinden waar het mogelijk is. 
Afgelopen dinsdagavond was er een teamavond voor alle medewerkers van Kindcentrum De Vlieger waarbij de 
woorden: ‘verbinding, werkgeluk en visie’ centraal stonden. Vanuit elke geleding neemt een medewerker 
zitting in de visiewerkgroep om de uitkomsten verder uit te werken. Vanuit een gezamenlijke visie gaan wij 
werken aan een businessplan met gezamenlijke doelstellingen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 
Maandag 9 mei 
Woensdag 11 mei 
 
Woensdag 11 mei t/m vrijdag 13 mei 
Woensdag 18 mei  
Donderdag 19 mei 
Dinsdag 24 mei 
Woensdag 25 mei 
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 
Donderdag 1 juni  
Vrijdag 3 juni 
 
 
          De kalender in Parro is leidend.       
          Hou deze kalender goed in de  
          gaten aankomende periode.  
           
 

Meivakantie 
Weer naar school 
Korfbaltoernooi gr. 3-8 
OV-vergadering 
Groep 8 op kamp 
Finale korfbaltoernooi 
MR 
Schoolreisje 
Studiedag, alle kinderen vrij 
Hemelvaart, alle kinderen vrij 
OV-vergadering 
Vliegernieuws 

  

 
 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Opbrengst Actie Oekraïne en Koningsspelen 
Wat fijn dat alle activiteiten weer kunnen doorgaan. Vandaag hebben kinderen genoten van de Koningsspelen. 
Afgelopen periode hebben de kinderen zich ingezet voor de actie voor Oekraïne. Een fantastisch bedrag van 
€9330,- heeft dit opgeleverd. Hieronder een woord van dank.  
 
 
 
Pater Mykhailo Romaniv O.P., zeer bevlogen directeur en inspirator van het Huize Sint 
Martinus de Porres in Fastiv/Oekraïne laat u het volgende weten: 
Hartelijk dank voor Het geweldige bedrag van € 9330 voor het Kindertehuis! 
 

 
 
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 

Vakantie Datum 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie week 1 24 april t/m 28 april 2023 

Meivakantie week 2 1 mei t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart + dag erna 18 + 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023 

De volgende studiedagen zijn al bekend: 

• Maandag 19 september 2022 

• Dinsdag 20 september 2022 

• Woensdag 5 oktober 2022 

 
Nieuws vanuit de MR 
Op maandag 11 april is de MR weer bij elkaar gekomen voor een overleg. We zijn gestart met de 
oudercommissie van de BSO en de oudercommissie van kinderopvang Breed, om ook gezamenlijke punten te 
bespreken. De volgende punten zijn door de MR besproken: 
 

• Formatie: het doel is om begin juni het formatieplaatje te delen met 
ouders. 

• Vakantierooster: Deze is gedeeld met de MR en akkoord bevonden. 
Studiedagen volgen nog.  

• Corona – brengen op maandag/woensdag/vrijdag in school: We hebben 
gesproken over driedaagse openstelling. Onder de personeels- en 
oudergeleding zijn we tot de conclusie gekomen dat we tevreden zijn met 
hoe het nu gaat en dit tot de zomervakantie voort zouden willen zetten.  

• Zittingstermijn: De zittingstermijn van één van onze oudersleden is binnenkort verlopen, maar de 
ouder wil het graag voortzetten. Mochten er ouders zijn die graag in de MR plaatsnemen, laat dit dan 
weten vóór 13 mei aan m.roos@catent.nl 
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Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 3                         
  

Het is bijna weer zover, we gaan op schoolreis!  
Op dinsdag 24 mei 2022 komen er 5 bussen om ons naar onze bestemming te brengen. 
Wat dit is blijft nog even geheim. Om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk vertrekken, 
verzamelen we eerst in de klas tussen 08.15 en 08.30.  
Onze opstap plek en ophaal plek is: De duiker. 
 

 

 

 

 

 

 

Het zou leuk zijn dat jullie ons komen uitzwaaien!  
We zijn rond kwart over 2 weer terug op de Duiker. Mocht uw kind dinsdag naar opvang/BSO gaan, denkt u er 
zelf aan om de ophaalplaats door te geven. 
 
Denken jullie aan het volgende?  

▪ Er wordt gezorgd voor friet, een snack en drinken. Mocht uw kind een speciaal dieet volgen of  
dit niet lusten, zorgt u dan zelf voor vervangend eten. Voorzien van naam en groep. Geef dit op de 
dag zelf aan de groepsleerkracht.  
▪ Op het eind is er ook voor iedereen een ijsje.  
▪ Neem vooral je goede humeur mee!  

  
Alle kinderen krijgen een polsbandje om met daarop het telefoonnummer van een leerkracht in het park. De 
bussen zijn voorzien van veiligheidsgordels. Het dragen hiervan is voor iedereen verplicht.  
  
Lijkt het u leuk om als fotograaf rond te lopen tijdens het schoolreisje? Meld je dan snel aan bij: 
e.vandersanden@catent.nl.   
   
Schoolreisje voor de groepen 4 t/m 7                         
  

Het is bijna weer zover, we gaan op schoolreis!  
Op dinsdag 24 mei 2022 staan de bussen klaar om 
ons naar het Avonturenpark Hellendoorn te 
brengen. Jullie worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur 
in de klas verwacht. Zodra we allemaal compleet 
zijn, lopen we samen naar de opstapplek:   
  
Groepen 4 t/m 7: Parkeerplaats achter het station 
Stadshagen. Daar vertrekken we tussen 8.45 uur en 
9:00 uur. Wij zijn rond 17.00 uur weer terug bij 
dezelfde parkeerplaats achter het station.   
  
Denken jullie aan het volgende?  

▪ Trek schoenen aan die lekker lopen en spelen.  
▪ Let op het weer! Zonnebrandcrème of een regenjas?  
▪ Neem geen losse spullen mee, maar stop ze in een rugzak.  
▪ Neem niet teveel mee, want je moet je eigen spullen dragen.  
▪ Er wordt gezorgd voor friet, een (vegetarische-)snack en een pakje Capri-Sun.  
▪ Houd snoep beperkt. Op het eind is er ook voor iedereen een ijsje.  
▪ Laat waardevolle spullen thuis (mobieltjes, computerspelletjes, etc.)   
▪ Neem geen geld mee.  
▪ Neem vooral je goede humeur mee!  

 
Alle kinderen krijgen een polsbandje om met daarop het telefoonnummer van een leerkracht in het park. De 
bussen zijn voorzien van veiligheidsgordels. Het dragen hiervan is voor iedereen verplicht. 
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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:  

• 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 zomervakantie. Willen jullie de aanwezigheid voor 16 
mei doorgeven voor de zomervakantie via het ouderportaal van ‘Kidsadmin’?   

Willen jullie ook aangeven of jullie zoon of dochter na het schoolreisje op 24 mei nog gebruik gaat maken van 
de BSO?  

Wij zorgen uiteraard voor een mooi aanbod in de vakanties!  
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