VLIEGERNIEUWS
SCHOOLJAAR 2022-2023

Kalender Kindcentrum De Vlieger:
Woensdag 2 november
Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Vrijdag 11 november
Vrijdag 11 november
Vrijdag 11 november
Woensdag 16 november
Vrijdag 18 november
Donderdag 24 november
Vrijdag 25 november

28 oktober 2022

-Ouderverenging vergadering
-Schaaktoernooi
-Nationaal schoolontbijt
-Sint Maarten
-Prins(es) carnaval verkiezing
-Versieren Sinterklaassferen
-Inpakavond
-Studiedag, alle kinderen vrijdag
-19:30 uur Ouderavond over
Breinhelden
-Vliegernieuws

https://www.facebook.com/Vlieger2

De kalender in Parro is leidend.

Algemeen
De herfstvakantie zit erop! Voor de herfstvakantie is de Kinderboekenweek afgerond. Het is
belangrijk om dagelijks aandacht te besteden aan lezen, thuis en op school. Zo zorgen wij samen voor
een goede basis.
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.
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Vanuit het team
Zowel voor de BSO als het onderwijs zijn er enthousiaste
kandidaten die bij ons willen werken.
Bij de BSO verwelkomen wij Sanneke Ensel. Zij versterkt het
BSO-team op maandag, dinsdag en donderdag.
Voor de startgroep staat een vacature open: Excellente
leerkracht (LC) - Stichting Catent verzorgt basisonderwijs regio
Zwolle. Fijn als je deze wilt delen in je eigen netwerk. Verderop
in deze nieuwsbrief wordt de startgroep verder uitgelegd.
Startgroep voor kinderen van 3 en 4 jaar
De startgroep start op dinsdag 10 januari 2023. De groep bestaat uit peuters en kleuters en heeft een
maximaal aantal van 10 kinderen. Samen met Kinderopvang Breed is er een mooi programma
opgezet om kinderen samen spelend te laten leren. De dagen en tijden van de startgroep zijn:
dinsdag t/m vrijdag van 8:30-12:30 uur. Deze groep wordt begeleid door een pedagogisch
medewerker en een leerkracht. Deze startgroep sluit op donderdag 20 juli 2023. Vanaf 1 juni
stromen hier geen kinderen meer in.
Voor deze startgroep staat een vacature open: Excellente leerkracht (LC) - Stichting Catent verzorgt
basisonderwijs regio Zwolle. Fijn als je deze wilt delen in je eigen netwerk!
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.
In de kerstvakantie 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.
Coronamaatregelen
Het coronavirus is nog niet weg. Op dit moment zitten wij in fase 2 van ons Coronasectorplan. Dit
betekent dat er extra aandacht is voor de risicogroepen.
Hieronder een overzicht van de basismaatregelen die op dit moment gelden. Voor vragen over het
coronavirus verwijzen wij altijd door naar de GGD.

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie een brief van de oudervereniging over de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage van onze school is bedoeld om activiteiten ten behoeve van uw kinderen buiten
het normale schoolprogramma om te financieren. Dit zijn onder meer de sinterklaasviering,
kerstviering, paasviering, schoolreisjes en het kamp. Alleen met deze bijdrage is het mogelijk om
deze extra en voor de kinderen zo belangrijke activiteiten te organiseren.
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Ondanks dat voor ons de kosten ook stijgen, is de ouderbijdrage tijdens de algemene
ledenvergadering (ALV) van de oudervereniging van 5 oktober 2022 opnieuw vastgesteld op € 40,00
per jaar per kind. Dit geldt zowel voor de huidige leerlingen als voor leerlingen die tot en met 31
december 2022 instromen. Wij weten niet of dit bedrag volgend jaar opnieuw haalbaar zal zijn.
Wij vragen u deze € 40,00 over te maken vóór vrijdag 18 november 2022 op rekeningnummer
NL27ABNA0560522819 t.n.v. OV de Vlieger.
Uitnodiging ouderavond 24 november
Graag nodigen wij jullie uit voor de ouderavond op donderdag 24
november om 19:30 uur.
Al enige tijd is Colette van Triest, van Hart voor Talent uit Elburg, actief in
ons Kindcentrum. Dit schooljaar ondersteunt zij ons in ons
onderwijsaanbod rondom executieve functies. Deze functies zullen bij u
thuis wellicht al eens benoemd zijn als ‘krachten’, zoals de ‘stopkracht’ en
de ‘denkkracht’.
Op maandag 14 november wordt er tijdens de inloop van 8.15-8.30 uur in
iedere groep extra aandacht besteed aan de executieve functies.
Inhoudelijk wordt u tijdens de ouderavond verder meegenomen in het
proces rondom de implementatie van de executieve functies. Daarnaast
zal Colette u voorzien van de nodige kennis en praktische tips voor thuis.

Vanuit de MR
Op donderdag 27 oktober heeft de MR vergaderd. De volgende punten zijn
besproken:
* GMR: We zijn altijd op zoek naar meer verbinding met de GMR. Daarom
sloot Kelly (ouder van Kindcentrum de Vlieger) vanuit de GMR aan om haar
bevindingen te delen. We hebben o.a. afgesproken om notulen uit te
wisselen.
* Begroting: John heeft de begroting toegelicht. Bij deze begroting is de kindtelling voor het eerst op
1 februari i.p.v. 1 oktober. Er is een nieuwe bekostiging vanuit de overheid.
Kostenposten, naast personeel, zijn vervanging vloeren, extra schoonmaakkosten, zonwering en
nieuw leerlingvolgsysteem.
* NPO: NPO-gelden gaan na dit schooljaar aflopen. Aantal personeelsleden die op npo-gelden zijn
aangenomen, hebben we vastigheid kunnen bieden.
* Startgroep: Vanaf januari begint een startgroep van tien 3-4 jarigen van kinderen uit het
Kindcentrum. Een pedagogisch medewerker en een leerkracht zullen op deze groep staan
* Naamgeving: Een visiegroep (vertegenwoordigd door alle geledingen) is bezig met de nieuwe
naamgeving van Kindcentrum de Vlieger. Vanuit de visie, kenmerkende woorden en criteria voor een
nieuwe naam, wordt een filmpje gemaakt waarin iedereen gevraagd wordt om input hiervoor.
Het volgende overleg is op donderdag 8 december om 20.00u.
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ALAAF! Verkiezing prins(es) Carnaval De Vliegerzwammen
Over 2 weken is het weer zover. Op de 11e van de 11e om 11 over 11 zal bekend worden gemaakt
wie dit jaar de hoogheid der
Vliegerzwammen zal zijn en ons in februari
2022 voor zal gaan tijdens het
carnavalsfeest op onze mooie school.
De komende week zal in de groepen 8 een
voorverkiezing worden gehouden. De
winnaars uit deze groepen zullen daarna
proberen met een wervelende campagne
de stemmen en de harten van de
Vliegerzwammen voor zich te winnen. De
winnaar mag zich dan een jaar lang prins
of prinses van de Vliegerzwammen
noemen.
Met een beetje geluk zullen we volgend jaar tijdens de Zwolse carnavalsoptocht onze titel kunnen
verdedigen. Hiervoor zijn nog wel een aantal enthousiaste ouders nodig. Er is nog een kern uit de
carnavalswerkgroep van 2020, maar deze zal wel moeten worden aangevuld met fris carnavalsbloed.
Ben jij die ouder uit groep 6, 7 of 8 en wil je graag meedenken, meebouwen of meehelpen met het
maken van de pakken, meld je dan aan bij meester Jeroen (j.blom@catent.nl).
Samen met alle Vliegerzwammen gaan we er weer een knotsgek feest van maken! Alaaaaaf!

Schoolontbijt vrijdag 11 november
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt schuiven kinderen in heel
Nederland samen aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke les over de
beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe
belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Op vrijdag 11 november gaan
de kinderen van de Vlieger gezamenlijk in de groep ontbijten. Lees de bijlage
voor meer informatie.
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