VLIEGERNIEUWS
SCHOOLJAAR 2022-2023

Kalender Kindcentrum De Vlieger:
Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober
Woensdag 5 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21
oktober
Woensdag 26 oktober
Vrijdag 28 oktober

30 september 2022

Start Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen vrij
Volleybaltoernooi
OV-overleg algemene
ledenvergadering
Rondleiding nieuwe ouders
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Vliegernieuws

https://www.facebook.com/Vlieger2

De kalender in Parro is leidend.

Algemeen
De Vlieger is het schooljaar 2022-2023 goed begonnen. Alle activiteiten kunnen tot nu toe doorgaan.
Wij zijn dit schooljaar gestart met startgesprekken en een informatiemarkt. Een goede relatie tussen
ouders-kinderen-school is heel belangrijk. Laten wij samen zorgen voor een fantastisch schooljaar.
Vanuit het team
Zowel voor de BSO als het onderwijs zijn er
enthousiaste kandidaten die bij ons willen
werken. De vacatures hebben wij grotendeels
ingevuld.
Bij de BSO verwelkomen wij Elif Kalkan. Zij
versterkt het BSO-team op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
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Studiedagen
Vorige week heeft het gehele team van Kindcentrum De Vlieger een studie tweedaagse gehad.
Samen met Catent kinderopvang en Kinderopvang Breed gaan wij voor een stevige basis voor elk
kind. Dat laten wij terugkomen in een gezamenlijke visie, kernwaarden en strategische thema's en
hiermee zijn wij tijdens de studiedagen aan de slag gegaan.
Binnenkort delen wij onze gezamenlijke visie en kernwaarden met jullie.
De vier strategische thema's waar wij als kindcentrum mee aan de slag
gaan zijn:
• Opvoeden doen wij samen
• Wij gaan voor kwaliteit
• Middenin de wereld
• Op naar een duurzaam kindcentrum
In het voorjaar van 2023 willen wij een gezamenlijk businessplan
presenteren met een nieuwe naam en logo. Op dit moment is ons streven om op vrijdag 31 maart
een unieke dag te organiseren, waarbij wij afscheid gaan nemen van De Vlieger en onze nieuwe
naam gaan presenteren. Noteer deze dag alvast in jullie agenda.
BSO op De Vlieger
Er is veel belangstelling voor de buitenschoolse opvang op De Vlieger. Op dit moment werken wij op
de dinsdag met een wachtlijst. Op maandag, woensdag en vrijdag is er voldoende plek op onze
buitenschoolse opvang. Voor vragen over de buitenschoolse opvang kun je terecht bij Roel Timmer
via mailadres r.timmer@catent.nl.
Woensdag 5 oktober hebben alle medewerkers van de BSO een studiedag. Op deze dag is onze BSO
gesloten.
In de herfstvakantie is de BSO op alle dagen geopend met leuke activiteiten. Vanaf heden starten wij
op studiedagen en vakantiedagen om 7:30 uur. Op deze dagen is de BSO om 18 uur gesloten.
Kinderboekenweek
Maandag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is 'Gi-ga-groen!'.
Op deze dag mogen de kinderen verkleed op school komen. U kunt denken aan..
- Helemaal in het groen!
- Verkleed als dier
- Verkleed als iets uit de natuur (bloem of plant of..)

We starten de dag in de klas en gaan daarna naar buiten
voor een opening met het Kinderboekenweek lied! U
bent welkom om te blijven kijken.
Gi-ga-groene groeten van de KBW-commissie!
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Coronamaatregelen
Het coronavirus is nog niet weg. Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het
ministerie sectorplannen gelanceerd. Binnen ons kindcentrum hebben wij dit sectorplan aangepast
naar onze eigen omgeving. Zo zijn wij voorbereid om veilig en verantwoord kinderopvang te
verzorgen en onderwijs te geven. Hierbij is het uitgangspunt dat een locatiesluiting te alle tijde
voorkomen moet worden.
Hieronder een overzicht van de basismaatregelen die op dit moment gelden. Voor vragen over het
coronavirus verwijzen wij altijd door naar de GGD.

Vanuit de MR
Op donderdag 8 september was het eerste overleg van het schooljaar 2022-2023. We zijn nog in
dezelfde samenstelling als het afgelopen jaar. Het volgende is besproken:
• Nieuwe overleggen inplannen + de agendapunten / door te nemen
documenten vaststellen (coronaplan, begroting, businessplan,
formatie etc.)
• Tijdpad en betrokkenen nieuwe naam voor Kindcentrum de Vlieger.
• Input van GMR: we nodigen het ouderlid die namens Kindcentrum
de Vlieger deelneemt aan de GMR uit voor een volgend MR-overleg.
• Instroom + huisvesting 4-jarigen vanaf januari 2023
Het volgende overleg is op donderdag 27 oktober.
Vanuit de oudervereniging
Graag willen wij alle ouders uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging
Kindcentrum de Vlieger op 5 oktober om 20.00 uur op school.
Voor de vergadering kunt u het jaarverslag inzien, er ligt vanaf 28 september een exemplaar ter
inzage op school.
Maakt u hiervoor een afspraak, dit kan door een mail te sturen naar
ov.vlieger2@catent.nl .
Agenda ALV 5 oktober 2022, 20.00 uur:
1. Opening
2. Jaarverslag
3. Financieel verslag
4. Benoeming Kascommissie 2022
5. Jaarplan 2022-2023
6. Vaststelling ouderbijdrage 2022-2023
7. Vaststelling begroting 2022-2023
8. Benoeming nieuwe leden oudervereniging en herkiesbaar stellen leden
oudervereniging
Tot 5 oktober om 20 uur.
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Lege batterijen inzamelen
Op De Vlieger staat in beide halletjes een kartonnen bak waar lege batterijen ingeleverd kunnen
worden.
Onze school spaart voor elke kilo ingeleverde lege batterijen € 0,25. Hiermee kunnen we weer extra
spullen voor school mee aanschaffen zoals bijvoorbeeld springtouwen, voetballen, tablets of andere
schoolspullen. Hoe meer ingeleverde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag!
Hoe in te leveren?
1. Verzamel zoveel mogelijk lege batterijen;
2. Stop ze per 10 stuks in een zakje;
3. Doe daarbij een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
4. Lever je zakje in bij de inleverpunt op school.
Lever de batterijen in en geef ze een nieuw begin! Natuurlijk is het goed om de
school zo te helpen sparen en bewust te zijn met het milieu, maar ook jij als
spaarder kan hier prijsjes mee winnen
Van de metalen in lege batterijen worden nieuwe producten gemaakt. Dus
lever ze in en geef ze een nieuw begin! Als bedankje voor het inleveren maak je
iedere maand kans op een leuke beloning. Zoals een groen weekendje weg in
eigen land t.w.v. € 445,-!
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