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SCHOOLJAAR 2021-2022  27 mei 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen 
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Wij kunnen op een goede wijze terugkijken op 
het schoolreisje, het kamp en vele andere activiteiten. Alle ouders die hebben geholpen bij deze 
verschillende activiteiten willen wij bedanken.  
 
Schooljaar 2022-2023 
Wij starten aankomend schooljaar met 17 groepen, waaronder 5 kleutergroepen. Daarnaast is er 
dagelijks dagopvang en een peutergroep aanwezig. Op dit moment zijn er wachtlijsten bij de dag- en 
peuteropvang. Dit geldt niet voor het onderwijs of de BSO.  
 
Nieuwe naam voor Kindcentrum De Vlieger 
Aankomend schooljaar gaan wij toewerken naar een nieuwe naam voor ons kindcentrum. De 
belangrijkste reden voor deze verandering is het verzelfstandigen als school. Het hebben van een 
eigen brinnummer (schoolnummer) heeft veel voordelen voor de toekomst van onze school. In het 
nieuwe schooljaar worden jullie als ouders regelmatig geïnformeerd over dit traject. Als kindcentrum 
blijven wij hetzelfde doen. Wij blijven op dezelfde wijze onderwijs en kinderopvang verzorgen.  
 
Vanuit het team 
Vandaag worden jullie geïnformeerd over de groepsindeling en de formatie voor het schooljaar 
2022/2023 via de begeleidende brief bij deze nieuwsbrief.  Wij verwelkomen een aantal nieuwe 
collega’s en nemen ook afscheid van twee collega’s: juf Monique Zuidberg en juf Jacqueline (groep 
8b). Wij bedanken Monique en Jacqueline voor hun inzet op De Vlieger en wensen ze veel succes in 
de toekomst. 

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 

Dinsdag 7 juni: 
Maandag 13 t/m vrijdag 17 juni: 
Vrijdag 24 juni (aangepast) 
Week van 27 juni (aangepast): 
Dinsdag 28 juni 13:00-14:00 uur: 
Vrijdag 1 juli: 
Donderdag 7 juli: 
Vrijdag 8 juli: 
Maandag 11 juli 
Donderdag 14 juli  
Vanaf vrijdag 15 juli 
 
          De kalender in Parro is leidend.       
           
           
 

Studiedag, alle kinderen vrij 
Avond4daagse 
Rapport mee 
Oudergesprekken facultatief 
Overvliegeren: groep 8 ’s middags vrij 
Opening schoolplein 
Afscheidsavond groep 8a 
Afscheidsavond groep 8b 
Uitvliegeren groep 8 
Laatste schooldag alle kinderen 
Alle kinderen vrij, start Zomervakantie 
 
Hou deze kalender goed in de  
 gaten aankomende periode.  
 

  

 
 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Afscheidsgroet juf Monique Zuidberg: 
Lieve allemaal, 
Na 18 jaar is het zover….ik ga uitvliegeren! Met een dubbel gevoel ga ik De Vlieger 
verlaten.  
Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt en zal De Vlieger dan ook zeker gaan missen!  
Ik ga na de vakantie aan het werk als docent Nederlands op de afdeling Bouw van Het 
Deltion College. 
Ik wens jullie allemaal heel veel geluk en succes toe! We zullen elkaar ongetwijfeld 
nog eens tegenkomen! 
Zoals ik altijd zeg: “ajuparaplu en doeikoekeloei”. 
Lieve groet,  Monique Zuidberg 
 
Nieuwe collega’s 
Wij verwelkomen vier nieuwe collega’s. Juf Elise (per 1 mei)  en juf Karen (per 1 juni) starten al dit 
schooljaar. Zij zijn gedurende de week onderwijsassistent en BSO-medewerker. Juf Elise ondersteunt 
bij de groepen 3 en juf Karen vervangt juf Carmen in de groepen 1-2. Juf Carmen gaat per 23 juni met 
zwangerschapsverlof.  Wij wensen haar een fijne verloftijd.  
 
Meester Micha en juf Anne starten beiden als leerkracht in het nieuwe schooljaar.  
Meester Micha is onze (wpo-) collega in de onderbouw op de donderdag en vrijdag. Juf Anne 
versterkt ons team fulltime in groep 3 en de onderbouw. Wij wensen jullie allen een fijne tijd toe op 
De Vlieger!  
 

Juf Elise (vanaf 1 mei) Juf Karen (vanaf 1 
juni) 

Meester Micha (vanaf 1-8) Juf Anne (vanaf 1-8) 

Mijn naam is Elise. Ik 
ben 30 jaar en woon 
samen met mijn twee 
kinderen Jackie en Lewis 
in Stadshagen.  

 
Sinds 1 mei ben ik 
werkzaam op de Vlieger 
als onderwijsassistent bij 
de groepen 3 en als 
BSO- medewerker.  

 
Het was tijd voor een 
nieuwe uitdaging! 
Ik heb er heel veel zin in! 
 

 
Mijn naam is Karen 
Biezeman en vanaf 1 
juni zal ik bij jullie op 
school werkzaam zijn. 
Ik heb zelf drie 
kinderen, Sam, Jip en 
Mick en een Golden 
Retriever Jack. 
Ben gek op muziek, 
uitgaan, 
interieurstyling en 
hardlopen. 
Kijk er erg naar uit om 
jullie te ontmoeten! 
 

 
Hallo, mijn 
naam is 
Micha 
Slootman. Ik 
ben 20 jaar 
oud, kom uit 
Zwolle en 

doe de PABO aan de 
Hogeschool KPZ. Aankomend 
schooljaar zal ik werkzaam zijn 
op Kindcentrum De Vlieger in 
het kader van mijn eindstage. 
Op woensdag, donderdag en 
vrijdag zal ik aanwezig zijn op 
school, waarvan ik de 
donderdag en vrijdag voor 
groep 1/2a sta. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om muziek 
te maken en te sporten. Vanaf 
mijn vijfde levensjaar woon ik 
in Stadshagen, een jonge en 
levendige wijk. Ik verwacht 
een leuk en leerzaam jaar en 
kijk er naar uit om kennis te 
maken met jullie!  

Mijn naam 
is Anne 
Meerdink, 
ik ben 23 
jaar oud en 
ik woon in 
Epe. Het 
afgelopen 
schooljaar 

heb ik in Amersfoort gewerkt, 
maar vanwege reistijd wil ik 
graag in Zwolle werken. Ik 
voelde mij op De Vlieger gelijk 
thuis en werd enthousiast toen 
bleek dat er een plek in de 
onderbouw voor mij was. 
Wanneer ik niet aan het werk 
ben, sport ik graag en ben ik 
veel bezig met scouting. Ik haal 
veel plezier uit de fantasie en 
verwondering die jonge 
kinderen hebben en kijk er dan 
ook naar uit om komend 
schooljaar in groep 3 en groep 
1/2D te starten. 
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(Interne) verbouwing 
In de meivakantie is er gestart met de aanpak van de teamkamer. De teamkamer wordt opgedeeld in 
twee ruimtes door het plaatsen van een tussenwand. Hierdoor creëren wij een extra ruimte. 
Daarnaast worden er binnenkort twee nieuwe keukens geplaatst, één voor het team en één voor de 
BSO. Zodra de keukens zijn geplaatst kunnen de teamleden weer terecht in de vernieuwde 
teamkamer. Op dit moment wordt het Vliegertheater ook tijdelijk gebruikt als teamkamer.   
De werkzaamheden op het schoolplein zijn bijna afgerond. Alleen aan de zijkant van de school (bij de 
Stadshoeve) komen er nog moestuinbakken. Op vrijdag 1 juli gaan wij het schoolplein ludiek openen.   
 
Halen en brengen op De Vlieger 
Aankomend schooljaar blijven de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend de momenten dat 
kinderen in de klas gebracht mogen worden. Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen zelfstandig 
de school in. Het ophalen van de kinderen blijft buiten de hekken plaatsvinden rondom de school. 
Samen met het team en de MR is afgestemd dat dit de basisafspraak blijft.  
 
Overvliegeren op dinsdag 28 juni  
Op dinsdag 28 juni gaan de kinderen alvast wennen in de nieuwe groep. Kinderen die starten op De 
Vlieger worden om 12:45 uur ontvangen op het schoolplein. Tussen 13:00-14:00 uur gaan alle 
kinderen wennen in het lokaal en met de groepsleerkracht van het schooljaar 2022-2023. De 
kinderen uit de groepen 8 zijn deze middag vanaf 12:30 uur vrij. Ook kinderen die na de 
zomervakantie naar een andere school gaan, zijn vanaf 12.30 uur vrij. 
 
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 ingepland aankomend schooljaar: 

• Maandag 19 september 2022  
• Dinsdag 20 september 2022  
• Woensdag 5 oktober 2022  
• Vrijdag 18 november 2022  
• Donderdag 2 februari 2023  
• Maandag 20 februari 2023  
• Dinsdag 30 mei 2023  
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Gift van de oudervereniging voor het schoolplein 
Een van de doelen van de oudervereniging is om bij te 
dragen aan het vormen van een veilige en gezonde 
leeromgeving voor de leerlingen van onze school. 
Jaarlijks reserveert de oudervereniging geld om wanneer 
nodig een duurzame investering te kunnen doen, die 
bijdraagt aan een prettige leeromgeving. 
De vernieuwing van het schoolplein is zo’n voorbeeld. 
Daarom hebben we besloten vanuit de oudervereniging een 
nieuw verkeersplein voor de kinderen aan te schaffen. 
We zijn er als oudervereniging trots op dat we dit kunnen doen voor de leerlingen! Vrijdag 1 juli 
wordt het nieuwe schoolplein spetterend geopend. Het exacte programma zal binnenkort gedeeld 
worden.  
 
Oproep: hulp inrichten schoolbibliotheek + boeken 
De PLG taal is dit schooljaar begonnen met het realiseren van een 
schoolbibliotheek. Samen met de Stadkamer zijn we een traject 
('Alle Zwolse kinderen lezen') ingegaan, waarbij we subsidie en 
expertise krijgen om dit zo goed mogelijk neer te gaan zetten. 
We hebben inmiddels een ruimte vrijgemaakt, waar de 
schoolbibliotheek zal komen. Omdat de ruimte beperkt is, zijn we 
op zoek naar handige ouders die kunnen helpen om dit zo mooi 
en efficiënt mogelijk in te richten. Wie zou willen helpen? Meld dit 
uiterlijk vrijdag 18 juni bij juf Marieke (m.roos@catent.nl). Alvast 
heel erg bedankt! 
Daarnaast zijn we op zoek naar boeken voor in de schoolbibliotheek. Dit mogen allerlei boeken zijn; 
prentenboeken, informatieboeken en gewone leesboeken. De boeken moeten wel een harde kaft 
hebben, niet ouder zijn dan 10 jaar en er netjes uit zien. Mocht je boeken thuis hebben, die niet 
meer gelezen worden, maar nog wel de moeite waard zijn, dan zouden wij die heel graag ontvangen! 
De boeken mogen aan de groepsleerkracht gegeven worden. Het kan zijn dat we niet alle boeken 
kunnen gebruiken, omdat ze niet aan de richtlijnen voldoen. 
 
Nieuws vanuit de MR 
Op donderdag 19 mei is de MR weer bij elkaar gekomen voor een overleg. Het volgende is aan bod 
gekomen: 

• De opbrengst van groep 8 is gedeeld, tevreden over de schoolscore; 

• De MR volgt ontwikkelingen m.b.t. huisvesting van de school;  

• De maatschappelijke ontwikkelingen zijn besproken, komende jaren 
zetten we in op partnerschap tussen ouders en team;  

• NPO-gelden / werkdrukgelden zijn verlengd met 4 jaar. 
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Vanuit de BSO 
Juf Jelly heeft gistermiddag afscheid genomen van onze BSO. Na 13 
trouwe dienstjaren gaat zij genieten van haar pensioen.  
Juf Carmen gaat op 23 juni met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar 
een fijne verloftijd toe.  
Juf Elise is op 1 mei gestart op maandag, dinsdag en donderdag op de 
BSO.  
Juf Karen is gistermiddag gestart en werkt maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag op de BSO. Wij wensen ze een fijne tijd toe op 
De Vlieger.  
 
Vakantieplanning  
Op dit moment zijn wij bezig met de planning voor de zomervakantie. Willen jullie de aanwezigheid 
vóór 15 juni doorgeven voor de zomervakantie via het ouderportaal van ‘Kidsadmin’?   
Wij zorgen uiteraard voor een mooi aanbod in de vakanties!  
 
Toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ 
BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in 2022 de toolkit ‘Uitleg 
Kinderopvangtoeslag’ gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over 
kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen 
op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden via 
de website van BOinK in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch. 
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