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Algemeen 
Wij kijken terug op een geslaagde kerstavond op Kindcentrum De Vlieger. Fijn om het jaar op deze 
wijze samen te kunnen afsluiten. Het jaar 2022 was een bijzonder en bewogen jaar. In januari 
begonnen wij in een lockdown. Het land ging vervolgens steeds meer open. Vanaf maart waren er 
bijna geen maatregelen meer, waardoor veel activiteiten konden doorgaan zoals groepsuitstapjes, 
sporttoernooien, de avondvierdaagse en het schoolreisje. In de meivakantie is een gedeelte van het 
schoolplein vernieuwd. Dagelijks kunnen onze kinderen fijn spelen op ons vernieuwde en groene 
schoolplein. Ook hebben wij dit jaar ons ingezet om de samenwerking binnen ons kindcentrum te 
optimaliseren.   

Er is gezamenlijke visie, er zijn gezamenlijke kernwaarden en wij weten waar wij voor staan en waar 
wij over vier jaar willen staan. In het nieuwe schoolplan kun je hier meer over lezen. Op Kindcentrum 
De Vlieger werkt een team waar wij trots op mogen zijn. Wij willen graag iedereen bedanken voor de 
samenwerking dit jaar. Samen zijn wij Kindcentrum De Vlieger. Fijne dagen gewenst en tot in 2023.  

  Kalender Kindcentrum De Vlieger: 

Dinsdag 27-12 t/m vrijdag 30-12 
Maandag 2-1 t/m vrijdag 6-1 
Maandag 9 januari  
Dinsdag 10 januari 
Woensdag 25 januari 
Donderdag 26 januari 
Vrijdag 27 januari 
Donderdag 2 februari 
 
De kalender in Parro is leidend.       
 

-BSO en Kinderopvang aanwezig 
-BSO en Kinderopvang aanwezig 
-Start nieuwe jaar 
-informatiemoment groep 8B 
-Zwemkampioenschappen 
-MR 
-Vliegernieuws 
-Studiedag, alle kinderen vrij 

 

 
 
 

 
 

VLIEGERNIEUWS 

https://www.facebook.com/Vlieger2 
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Kerstloop en opbrengst 
Vrijdag 23 december om 12:15 uur maken wij buiten op het schoolplein het 
totaalbedrag bekend voor het goede doel: ‘Het vergeten kind’. Het is een 
gigantisch bedrag. Veel dank voor de sponsoring en de steun. Alle kinderen 
hebben fantastisch gelopen tijdens de Kerstloop! Het geld is al volledig 
overgemaakt.  
 
Schoolplan 
Afgelopen periode is er een nieuw schoolplan geschreven, waar wij vanuit onze gezamenlijke visie en 
kernwaarden onze ambities en speerpunten hebben beschreven voor de aankomende vier jaar.  
Onze strategische thema’s zijn: 

• Opvoeden doen wij samen. 

• Wij gaan samen voor kwaliteit 

• Midden in de wereld 

• Op naar een duurzaam kindcentrum 

Op onze website staat ons vernieuwde schoolplan. Het schoolplan is goedgekeurd door onze MR en 
het bestuur van Catent.  

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://www.kbsdevlieger2.nl/onze-visie/
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Nieuwe naam 
Na 25 jaar de naam: ‘De Vlieger’ te hebben gedragen, nemen wij op 14 juli afscheid van deze naam. 
De Vlieger krijgt een eigen brinnummer. Onze werkwijze blijft gelijk, alleen de naam gaat veranderen. 
De kinderopvang (Kinderopvang Breed), de BSO (Kinderopvang Catent) en het onderwijs (stichting 
Catent) gaan samen onder een nieuwe naam het kindcentrum voortzetten. Helpt u mee met het 
bedenken van een nieuwe naam voor ons kindcentrum? Bekijk het bijbehorende filmpje. Tot 1 
januari kunnen jullie nog een nieuwe naam inzenden via deze link.  
 
Vanuit het team 
Na de kerstvakantie wijzigt de bezetting voor een aantal groepen. De ouders en kinderen van deze 
groepen zijn hiervan al op de hoogte gebracht. Hieronder vermelden wij een aantal wijzigingen: 

• Juf Lian is al een lange periode ziek. Zij zal dit schooljaar niet meer starten op Kindcentrum 
De Vlieger. Meester Tim vervangt haar op woensdag en donderdag in groep 8B.  

• Juf Angela heeft een nieuwe baan geaccepteerd bij een ander bedrijf. Dit betekent een 
wijziging voor groep 1-2D. Juf Patricia Kranenburg staat vanaf 9 januari 2023 van maandag 
t/m woensdag voor deze groep. Op donderdag en vrijdag staat juf Eva voor de groep.  

• In groep 1-2C vervangt meester Tim op maandag en dinsdag juf Esther, vanwege ziekte.  
 
Nieuws vanuit de MR 

Op donderdag 8 december hadden we weer een MR-overleg.  

• Verlichting: In de avond is er bewust op het schoolplein geen verlichting, want dat trekt 
jongeren. Elke ochtend voor schooltijd doet iemand een rondje over het schoolplein. 

• Schoolplan en professioneel statuut: hiermee is ingestemd en de documenten zijn 
ondertekend.  

• Begroting: De laatste versie is nogmaals toegelicht en doorgenomen.  
Het volgende overleg is op donderdag 26 januari 2023. 

 
Aanmelding Kindcentrum 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. 
 
Kerstbomenactie 2023 
Oude bomen vangen veel winst! 
Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 4 januari en woensdag 11 januari 
2023? 
Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid! 
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst!’ 
georganiseerd. 
Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden 
gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de straten 
schoon en het is goed voor het milieu! 
Doe mee! 
 
Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 4 januari en woensdag 11 januari 
kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere ingeleverde 
kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle kaart (tien stempels) 
mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7 in Zwolle. 
Inzamelpunten 
De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op woensdag 4 januari en woensdag 11 januari van 13.00 
- 16.00 uur bij de volgende inzamelpunten: 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
https://d3jdv0f7ba4m2l.cloudfront.net/video/42775ab79ae94688ac0f827b12749069/1-9b79fd7a82e24968a37b1c4bb016282a.mp4
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=pS2Hd1ErcE-H5GeSJw1Xb8IEnZur9ZNMv8JG_yeiDnxUMEFOVzJJNzhBQ1lYNTJVSlpEUTJLNVhMWC4u
mailto:directie.vlieger2@catent.nl
http://www.kbsdevlieger2.nl/
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• Drapenierlaan 

• Jeugdtuinen / Oude Wetering 

• Hoek Frankhuizerallee / Slaperdijkstraat 

• Sportlaan, parkeerplaats CSV’28 
 
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 
 
 

 

https://www.kbsdevlieger2.nl/
http://www.kinderopvangbreed.nl/
http://www.on-campus.nl/speel-je-mee

