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SCHOOLJAAR 2022-2023  25 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen 

 De Vlieger is volledig in Sinterklaassferen. Dagelijks staat het 
thema ‘Sinterklaas’ centraal en wordt er volop rondom dit 
thema gewerkt en gezongen. Afgelopen week was zelfs de 
rommelpiet al even langs geweest. Het is een spannende, 
maar ook een leuke periode op een kindcentrum. 
Donderdagavond 24 november was er een interessante 
ouderavond over executieve functies. Fijn dat er veel ouders 
aanwezig waren. Binnenkort wordt er via Parro een digitale 
goodybag gedeeld met informatie over executieve functies en 
Breinhelden.   

 
Wekelijks schoolfruit en schoolmelk 
Wekelijks krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit aangeboden. Via 
Parro ontvangen jullie informatie over wat voor soort fruit er wordt gedeeld. Daarnaast wordt er op 
dinsdag en donderdag schoolmelk aangeboden aan de kinderen. Als kinderen op deze schooldagen 
melk willen hebben, dan is het meenemen van een lege schoolbeker voldoende.  
 
Input voor nieuwe naam Kindcentrum de Vlieger 
Kindcentrum De Vlieger krijgt een nieuwe naam. Aankomend schooljaar krijgen wij als kindcentrum 
een eigen brinnummer (schoolnummer) en dit is de belangrijkste reden om te ‘ontvliegeren’. Na 25 

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 
Vrijdag 25 november 
Maandag 5 december  
Dinsdag 6 december 
Vrijdag 9 december 
Woensdag 21 december 
Donderdag 22 december 
Vrijdag 23 december 
 
 
Maandag 9 januari  
 
De kalender in Parro is leidend.       
 

-Vliegernieuws 
-Sinterklaas op De Vlieger 
-Gastlessen Halt groepen 8 
-kijkmoment Musicallessen Cick 
-Vergadering oudervereniging 
-Kerstviering 
-Leerlingen vrij vanaf 12:30 uur 
-Start kerstvakantie 
-Vliegernieuws 
-Start nieuwe jaar 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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jaar de naam: ‘De Vlieger’ te hebben gedragen, nemen wij op 14 juli afscheid van deze naam en gaan 
wij als zelfstandige school binnen stichting Catent verder. Onze werkwijze blijft gelijk, alleen de naam 
gaat veranderen.   
Voor dit proces is een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit teamleden, ouders en kinderen.  
Vanaf vrijdag 2 december kan iedereen input geven voor een nieuwe  d.m.v. een enquête en een 
brievenbus, waarin suggesties gedaan kunnen worden. Via een filmpje geven we aan welke 
kernwaarden en woorden voor ons belangrijk zijn en waar de naam aan moet voldoen. Op vrijdag 14 
juli vanaf 16.00 uur willen wij feestelijk de nieuwe naam onthullen. Tot die tijd houden wij jullie via 
verschillende kanalen op de hoogte over dit proces.   
 
Aanmelding De Vlieger 
Wordt jullie zoon of dochter binnenkort 3 jaar of is hij/zij al drie jaar? Stuur een mailtje naar  
directie.vlieger2@catent.nl met de naam, geboortedatum en jullie adresgegevens om hem/haar aan 
te melden. Je krijgt vervolgens het aanmeld- en intakeformulier. Kijk voor meer informatie over het 
aanmelden op onze website: www.kbsdevlieger2.nl. 

 
Vanuit het team 
Meester Tim en zijn vrouw Annemarie zijn op 5 november trotse ouders geworden 
van een prachtige zoon: Xavier. Wij wensen ze alle geluk en gezondheid toe.   
Meester Tim wordt tijdens het geboorteverlof vervangen door juf Anne.   
 
 
 

Leerlingenraad 
Maandelijks komt de leerlingenraad bij elkaar voor een 
gezamenlijk overleg. De afgelopen periode is er bijvoorbeeld 
gesproken over het schoolplein en de invulling ervan. Andere 
onderwerpen die aan de orde kwamen waren: de ruimte bij de 
kapstokken, de nieuwe naamgeving van de school en de 
feestelijke opening op vrijdag 14 juli. De leerlingenraad wordt 
actief betrokken bij al deze onderwerpen. Hiernaast een foto van 
de leerlingenraad van schooljaar 2022-2023 
 
Samenwerking Stadkamer 
Lezen is belangrijk! Door veel te lezen leer je lezen. Door 15 minuten per dag te lezen weten we dat 
de woordenschat vergroot met 1000 nieuwe woorden per jaar. Een grote woordenschat 
levert een beter begrip van tekst op.  Bovendien weten we dat veel-lezers hoger scoren op 
hun toets, niet alleen voor taal, maar ook voor rekenen en studievaardigheden. Daarom 
werken Kindcentrum De Vlieger en Stadkamer al samen om het lezen op school te 
stimuleren. Maar ook het lezen thuis is belangrijk.  
  
Om uw kind de kans te geven zowel op school als thuis meer te lezen, maakt Stadkamer 
alle leerlingen van Kindcentrum De Vlieger lid van de bibliotheek. Hiervoor heeft Stadkamer de NAW-
gegevens nodig. Zij gebruikt deze gegevens alleen om het lidmaatschap aan te maken. Uw kind kan 
met dit lidmaatschap boeken lenen in alle vestigingen van Stadkamer. Is uw kind al lid van Stadkamer 
dan zal er niets veranderen. Uw gegevens zijn daar dan al bekend.   
  
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat deze gegevens gedeeld worden, dan kunt u dat doen bij 
Marieke Roos (m.roos@catent.nl). Wanneer u voor vrijdag 2 december geen reactie geeft, gaan wij 
ervan uit dat u akkoord gaat met het delen van deze gegevens.  
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Sinterklaas 
Binnenkort vieren wij weer Sinterklaas op Kindcentrum De Vlieger. Anders 
dan vermeld in het lootje, kan de surprise alleen op donderdag 1 december 
meegenomen worden naar school. Op vrijdag 2 december staan alle 
surprises in het vliegertheater om bezichtigd te worden.  
Op maandag 5 december komt Sinterklaas aan op ons kindcentrum. De 
kinderen zullen Sinterklaas ontvangen in het vliegertheater, waar de 
vliegerband en een dansgroep hun act laten zien. Er is dus geen aankomst 
buiten.  
De kinderen krijgen ranja + wat lekkers van de OV, ze moeten deze dag wel 
hun eigen beker meenemen. Er zijn glutenvrije pepernoten op school.  

 
Nieuwe methode voor taal en spelling 
Het team van De Vlieger is aan het onderzoeken of we een nieuwe methode 
voor taal en spelling gaan implementeren volgend schooljaar. 
Momenteel worden in de groepen 4 t/m 8 de methode PIT 
uitgeprobeerd. Rond de voorjaarsvakantie proberen we Taal 
Actief 5 uit. Vervolgens zullen we beide methodes evalueren en 
een keuze gaan maken. 

 
 
ALAAF! Verkiezing prins(es) Carnaval De Vliegerzwammen  
Op 11 november om 11:11 is Prins Stroopwafel gekozen als nieuwe jeugdprins 
van De Vliegerzwammen. Samen met adjudant Napoleon gaat hij er een 
fantastische carnaval van maken in februari 2023. Heb je interesse om mee te 
helpen met de voorbereidingen voor de optocht, mail naar j.blom@catent.nl  
  
Er is weer plek bij de dag- en peuteropvang 
Er was enige tijd sprake van een wachtlijst voor de dagopvang 
en peuteropvang binnen ons Kindcentrum. Inmiddels zijn er 
weer plaatsingsmogelijkheden. Mocht u interesse of vragen 
hebben over de dagopvang- peutergroep binnen ons 
Kindcentrum neem vrijblijvend contact op met een van de 
assistent leidinggevenden van de locatie: Mayke en Jetty. Zij 
zijn te bereiken via 06-15548929. 
  
Bijzonder nieuws! Een startgroep! 
Met ingang van 9 januari 2023 starten wij binnen Kindcentrum de Vlieger met een peuter/kleuterklas 
(startgroep). Deze startgroep is een geheel nieuw concept door onszelf ontwikkelend en een echte 
aanwinst voor het integraal werken binnen een Kindcentrum. De startgroep is bedoeld voor peuters 
vanaf 3 jaar die toe zijn om educatief meer uitgedaagd te worden en kleuters die nog behoefte 
hebben aan een kleinschaligere groep met iets meer herhaling van aanbod en individuelere 
begeleiding. Deze klas van maximaal 10 kinderen wordt begeleid door een pedagogisch medewerker 
vanuit de kinderopvang en een onderwijsprofessional van school. Hand in hand werken zij samen en 
bieden zij een pedagogisch- educatief curriculum aan met voldoende ruimte voor spelend leren. Op 
deze wijze ervaren peuters een soepelere overgang richting het basisonderwijs en bieden we 
kleuters vanuit maatwerk de mogelijkheid een laagdrempeligere start te maken wanneer hier 
behoefte aan is bij start op het basisonderwijs. De startgroep is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 
08:30-12:30. 
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Algemene mededelingen 
-Vrijdag 9 december staan de gevonden voorwerpen buiten uitgestald. Bij slecht weer in het 
Vliegertheater. Alle kleding en materialen die voor de kerstvakantie blijven liggen, worden in de 
kerstvakantie naar een goed doel gebracht.   
 
-Er blijven geregeld in de avond fietsen in de stalling staan. Helaas kan het gebeuren, dat deze fietsen 
in de avonduren op een verkeerde wijze gebruikt worden of zelfs verdwijnen. Zorg dat fietsen veilig 
thuis staan. Het laten staan van fietsen is op eigen risico.  
 
-In de hal van de hoofdingang staat een kartonnen bak om lege batterijen in te deponeren. Het is 
beter voor het milieu en wanneer u de baterijen per 10 in een zak met uw adresgegevens erbij 
inlevert, maakt u ook nog kans op een prijs. Voor meer informatie kijk op www.stibat.nl.  
 
Elke vrijdagmiddag van 14:30-16:00 uur Musicalles op Kindcentrum De Vlieger 
Elke vrijdagmiddag wordt er musicalles gegeven op ons kindcentrum van 14:30-16:00 uur. Interesse 
in deze lessen? Neem contact op met Cick. Vrijdagochtend 9 december om 8:30 uur is er een 
kijkmoment voor de musicallessen in het Vliegertheater.  
 

 
 
Kerstvakantietip 
Wil je in de kerstvakantie met je vriendjes een hele dag spelen, springen, klimmen, zwemmen en 
rennen? Kom dan naar het Mega Sport & Speel Spektakel bij On Campus in Zwolle. 
Leef je uit in 14 attracties, speel een potje zaalvoetbal of allesbal, klim naar grote hoogten (de 
klimmuur is 16 meter hoog!) of neem een duik in het zwembad. 
Meer weten? www.on-campus.nl/speel-je-mee 
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