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SCHOOLJAAR 2021-2022  8 juli 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Algemeen 
De zomervakantie gaat vanaf 15 juli starten. De kinderen uit de groepen 8 sluiten deze dagen hun 
schoolperiode af met een spetterende eindmusical: ‘Wie steelt de show?’. Wij wensen deze kinderen 
veel succes op het voortgezet onderwijs. Donderdagmiddag sluiten wij gezamenlijk met alle kinderen 
het schooljaar af in het Vliegertheater. In de vakantie gaan de kinderopvang en de BSO gewoon door.  
 
Ouders bedankt 
Wij bedanken jullie voor de samenwerking dit schooljaar. Het was wederom een bijzonder jaar, waar 
veel flexibiliteit werd gevraagd van een ieder. Het is fijn dat veel activiteiten de afgelopen periode 
weer doorgang konden vinden. Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Voor alle hulpouders hebben 
wij nog een speciale uitnodiging: 
 
 
 
 
  

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 
   

 Maandag 11 juli 
 
Dinsdag 12 juli 
Donderdag 14 juli 
 
 
Vanaf vrijdag 15 juli 
Maandag 29 augustus 
 
Woensdag 14 september 
Donderdag 15 september  
Vrijdag 16 september  
 
Maandag 19 september 
Dinsdag 20 september 
 
 
 
De kalender in Parro is leidend.       
           
           
 

10:30 uur High tea voor hulpouders 
12:00 uur Uitvliegeren groep 8 
Zomerfeest BSO 
Laatste schooldag  
14:30 uur hulpouders gezocht voor 
lokalen leeg te halen  
Alle kinderen vrij, start Zomervakantie 
1e schooldag, schooljaar 2022-2023 
9:00 uur opening schooljaar 
Schoolfotograaf 
Schoolfotograaf 
14:30-16:00 uur informatiemarkt voor 
alle kinderen en ouders De Vlieger 
Studiedag, alle kinderen vrij 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
Hou deze kalender goed in de  
 gaten aankomende periode. Vanaf 1 
augustus wordt de kalender voor het 
nieuwe schooljaar geüpload in Parro.  
 

  

 
 

 
 
 
 

 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Hulpouders gezocht voor donderdag 14 juli 15:00 uur 
In de zomervakantie gaan de vloeren in de was. Wij zoeken een aantal ouders die donderdagmiddag 
14 juli vanaf 15 uur kunnen helpen om de lokalen leeg te halen. Via Parro krijgen jullie een bericht 
om je hiervoor op te geven. Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.  
 
Organisatie en jaarplanning schooljaar 2022-2023 
In de zomervakantie wordt de Parro-agenda overgezet naar aankomend schooljaar. In de vorige 
nieuwsbrief heeft de vakantieplanning en de studiedagen al gestaan. Maandag 29 augustus start het 
nieuwe schooljaar. Vrijdag 26 augustus ontvangen jullie informatie over de organisatie en 
jaarplanning via Parro.  
 
Vanuit het team 
Op dit moment zijn er verder geen wijzigingen in onze formatie voor aankomend schooljaar. Voor de 
BSO staan er wel twee vacatures uit. Wij zoeken pedagogisch medewerkers en een pedagogisch 
coach. Voor meer informatie over de vacatures, klik op de volgende link: Pedagogisch medewerkers • 
Stichting Kinderopvang Catent Wij nemen afscheid van juf Monique Zuidberg, juf Jacqueline en juf 
Angela. Wij bedanken deze juffen voor hun inzet en wensen ze alle goeds toe voor de toekomst.  
 
Informatiemarkt vrijdag 16 september 
Vrijdag 16 september van 14:30-16:00 uur houden wij een informatiemarkt op school voor alle 
kinderen en ouders. Je kunt deze middag samen met je zoon/dochter een kijkje nemen in de groep. 
Daarnaast is er een informatiemarkt met veel samenwerkingspartners van De Vlieger. Na de 
zomervakantie ontvangen jullie hier meer informatie over. Noteer deze middag alvast in de agenda.  
 
Schoolplein is officieel geopend  
Vrijdag 1 juli is het vernieuwde schoolplein officieel geopend door wethouder Michiel van Willigen en 
juf Monique. Wij bedanken iedereen die heeft meegeholpen aan het realiseren van dit mooie 
schoolplein.  
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Vanuit de oudervereniging 
Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van 3 OV leden: 
Elise vd Weg (penningmeester) actief bij de OV sinds 2017, 
Frances Meester actief bij de OV sinds 2013 en Mila van der Veen 
actief sinds 2019. Wij zullen hun enthousiasme en gedrevenheid 
enorm missen. Wij bedanken de dames voor hun jarenlange inzet 
bij de oudervereniging!  
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij weer op zoek naar nieuwe 
leden. Lijkt het je leuk om ons te helpen en ben je een kei in het 
organiseren van diverse schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst 
en bv Pasen? Dan zoeken wij jou! Stuur een mail naar 
ov.vlieger2@catent.nl                                                                               v.l.n.r.: Elise, Frances en Mila 
 
De oudervereniging vergadert 1 x per maand (de 1e woensdag van de maand)  Voor een mooie 
afspiegeling zoeken wij ouders uit diverse klassen.  
             
Eerste optreden Vliegerband 
Tijdens de opening van het schoolplein heeft de 
Vliegerband een eerste optreden verzorgd. Een groot 
compliment aan de kinderen en juf Saron voor dit mooie 
optreden. Donderdag 14 juli zal de dansgroep nog een 
optreden geven in het Vliegertheater.  
 
Musicalschool 
Aankomend schooljaar kunnen de kinderen van kindcentrum De Vlieger genieten van een mooi 
aanbod van de musicalschool. (www.cick.nl) Elke vrijdagmiddag zijn er musicallessen. Hebben jullie 
interesse? Meld je hier aan: Aanmelden – CICK Musical- en Theaterschool (cickcultuurschool.nl) 
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Vanuit de BSO 
Op dinsdag 12 juli organiseren wij een zomerafsluiting voor alle kinderen van de BSO. Iedereen die 
BSO afneemt op Kindcentrum De Vlieger is deze middag van harte welkom.  
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