VLIEGERNIEUWS
SCHOOLJAAR 2022-2023

Kalender Kindcentrum De Vlieger:
Maandag 29 augustus
5 t/m 23 september
Woensdag 14 september
Donderdag 15 september
Vrijdag 16 september
Maandag 19 september
Dinsdag 20 september
Woensdag 28 september
Vrijdag 30 september

26 augustus 2022

1e schooldag, schooljaar 2022-2023
9:00 uur opening schooljaar
Startgesprekken groepen 1 t/m 7
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
14:30-16:00 uur informatiemarkt voor
alle kinderen en ouders De Vlieger
Studiedag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Kinderpostzegels
(groepen 8 om 12 uur uit)
Vliegernieuws

https://www.facebook.com/Vlieger2

De kalender in Parro is leidend.

Algemeen
Yes, een nieuw schooljaar. Na een lange en warme zomervakantie gaan wij maandag 29 augustus vol
goede moed starten. Wij zijn er klaar voor!
In de zomervakantie is de tuin rondom het kindcentrum afgerond met drie moestuinen aan de zijkant
van de school.
De buitenzijde van de school is geverfd. Er is een nieuw alarm- en brandsysteem geïnstalleerd en alle
lokalen zijn weer netjes ingericht. Wij hebben zin om iedereen weer te ontmoeten.
Jaaropening
Aanstaande maandag om 8:30 uur starten alle kinderen in hun eigen lokaal en rond 8:50 uur
verzamelen wij allen op het schoolplein voor de gezamenlijke jaaropening.
Voor ouders staat er koffie en thee klaar op het schoolplein tussen 8:30-8:50 uur. Op deze wijze
kunnen jullie elkaar ontmoeten en vervolgens meegenieten van de jaaropening. Iedereen is van
harte welkom.
BSO en kinderopvang
In de zomervakantie zijn de BSO en de kinderopvang alle weken open geweest. Met leuke activiteiten
en thema’s hebben wij voor een mooi aanbod gezorgd. Vanaf maandag 29 augustus starten de
kinderopvang en de BSO ook weer op de reguliere tijden. Vanaf 7 uur zijn wij dagelijks geopend.
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Halen en brengen
Vanaf 8:15 uur kunnen de kinderen op de maandag, woensdag en vrijdag naar de lokalen worden
gebracht, om 8:30 uur starten wij met de schooldag. Op dinsdag en donderdag worden de kinderen
tot aan het hek gebracht aan de voorzijde van de school. De leerkrachten t/m de groepen 3 staan
dan bij het hek. De fietsen met een bak voorop, kunnen gestald worden binnen de lijnen op het
voorplein. De overige fietsen kunnen gestald worden in de fietsenstalling.
De kleutergroepen en de groepen 3 gaan via het hek aan de kant van de Stadshoeve het schoolplein
op en kunnen op alle dagen op het voorplein worden opgehaald. De kleutergroepen zijn vijf minuten
eerder uit. Alle overige groepen gaan op de standaard schooltijden uit via het hek aan de
Buckhorstlaan.
Startgesprekken en gouden weken
Vanaf de tweede week van het schooljaar (5 t/m 23 september) zullen er startgesprekken
plaatsvinden in de groepen 1 t/m 7. Het doel van deze gesprekken is kennismaken en een basis
leggen voor een goede samenwerking voor de rest van het schooljaar. De gesprekken met groep 8
zullen in oktober zijn.
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste
weken aan het begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken besteden
we aandacht aan de groepsvorming en het creëren van een fijne sfeer d.m.v. groepsvormende
activiteiten, klassenvergaderingen en het maken van afspraken.
Lokaalverdeling
Hieronder delen wij de lokaalverdeling voor het onderwijs. Alle schoolgaande kinderen gaan via de
voorkant de school in en uit. De ouders van de VSO, peutergroep en dagopvang gebruiken de deur
aan de achterzijde van het gebouw.

Vanuit het team
Op dit moment zijn er geen wijzigingen in onze formatie voor dit nieuwe schooljaar. Voor de BSO
staan er wel twee vacatures uit, wij zoeken nog enkele pedagogisch medewerkers. Voor meer
informatie klik op de volgende link: Pedagogisch medewerkers • Stichting Kinderopvang Catent
Gebruik Parro
Parro wordt gebruikt voor zoveel mogelijk praktische en informatieve communicatie met ouders.
Wekelijks ontvangen ouders/verzorgers een update met informatie over de activiteiten in de klas. De
agenda in Parro is leidend, hier staan alle belangrijke momenten in van aankomend schooljaar.
Via het onderdeel gesprekken kunnen ouders/verzorgers informatieve vragen stellen of een gesprek
aanvragen. Inhoudelijke zaken over jullie zoon en/of dochter wordt altijd besproken in een gesprek.
Dit kan telefonisch, na schooltijd of via een oudergesprek op school.
Specifieke groepsinformatie ontvangen jullie van de groepsleerkracht.
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Absenties via Parro
De absenties worden doorgegeven via Parro. Het onderdeel absenties kunnen jullie vinden onder
‘acties’. Door te klikken op ‘absenties melden’ kom je op de pagina die hiernaast staat afgebeeld. Klik
op de juiste reden en geef aan waarom jullie kind vandaag niet op school kan zijn. Eventueel neemt
de leerkracht contact op om het verder af te stemmen. Voor het aanvragen van verlof of vakantie
moet er een verlofformulier worden ingevuld. Dit formulier staat op onze website of is aan te vragen
via: directie.vlieger2@catent.nl. Kinderen die te laat komen, worden ook geregistreerd. Het is
belangrijk voor zowel de groep als de kinderen dat iedereen voor 8:30 uur aanwezig is in het lokaal.
Organisatie en jaarplanning schooljaar 2022-2023
In de zomervakantie is de Parro agenda overgezet naar
het nieuwe schooljaar. Hiernaast staat de
vakantieplanning met een overzicht van de studiedagen.
Let op: woensdag 5 oktober is een gezamenlijke
studiedag voor zowel de BSO als het onderwijs. Op
woensdag 5 oktober is er geen VSO en BSO.
Informatiemarkt vrijdag 16 september
Vrijdag 16 september van 15:00-16:00 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. Binnenkort
ontvangen jullie hier meer informatie over. Noteer deze
middag alvast in de agenda.
Schoolfruit
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 krijgen jullie kinderen
op school gratis drie porties groente en fruit per week. Onze school
doet namelijk mee aan het EU-schoolfruit- en groenteprogramma!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met het EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alles
gezond, maar ook leuk! De drie vaste groente- en fruitdagen
worden: Dinsdag, woensdag en donderdag. Geef je zelf ook fruit
mee op de overige dagen?
Wil je meer weten over welke soorten fruit of groente jullie
kinderen wekelijks ontvangen? Schrijf je dan in voor de speciale
nieuwsbrief voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Je kunt de wekelijkse
levering ook bekijken op de website van EU-schoolfruit: www.euschoolfruit.nl
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is dit jaar op woensdag 14 september en donderdag 15 september. Er zal dit jaar
onder schooltijd alleen een groepsfoto en een portretfoto van de kinderen worden gemaakt. Op
woensdagmiddag is er voor iedereen gelegenheid voor het maken van broer/zus foto’s. Meer
informatie hierover volgt. We vragen jullie om deze dagen geen andere afspraken onder schooltijd te
plannen i.v.m. de strakke planning van de fotograaf.
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Musicalschool
Aankomend schooljaar kunnen de kinderen van kindcentrum De Vlieger op vrijdag 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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