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Opening ‘t Trefpunt  
Afgelopen vrijdagochtend, 6 september, hebben we met alle 
leerlingen en heel wat ouders de naam onthuld van onze nieuwe 
ruimte in school. Vanaf heden hebben we ’t Trefpunt, waar 
leerlingen met elkaar kunnen werken en waar we met de gehele 
school vieringen kunnen houden of feest kunnen vieren.  

 

Schoolreisje 
Morgen gaan groep 1 t/m 7 op schoolreisje naar de Apenheul of 
Dierenpark Amersfoort. Groep 8 blijft met juf Cynthia op school, 
zij gaan in het voorjaar op kamp. Op Parro is de uitnodiging en 
eventuele extra informatie te vinden.  

 

 
 
 
 
 

 

 

Centraal 

telefoonnummer: 

038-4210097 

 

Kies voor: 

Vlieger 1   – optie 1 

 

www.kbsdevlieger.nl 

las.vlieger@catent.nl 

 

 
BELANGRIJKE DATA 
 
13 september schoolreisje 
17 september Vergadering MR 
27 september schoolfotograaf 
3 oktober omgekeerde kind-oudergesprekken 
7 oktober  omgekeerde kind-oudergesprekken 
9 oktober Vergadering OV 
21 – 25 oktober herfstvakantie 
28 oktober leerlingen vrij – studiedag team 
 

http://www.kbsdevlieger.nl/
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Vragenlijst veiligheid 
Voor de zomervakantie hebben jullie als ouders en verzorgers een vragenlijst in kunnen vullen over 
onze school. De respons was na een rustige opstart uiteindelijk goed (ruim 50%). We hebben veel 
positieve zaken terug gezien, waar we uiteraard erg blij mee zijn. Enkele aspecten die eruit sprongen: 

Zeer positief resultaat  

o op veiligheidsbeleving (fysiek, sociaal en psychisch)  
o Bekwaamheid van leerkrachten (lesgeven en omgang) 
o Welbevinden in school 
o Omgang met materialen en elkaars spullen 

Aandachtspunten 

o Gezelligheid in lokalen en in school (we hebben inmiddels een verbouwing achter de 
rug, dus daar hebben we al stappen in gezet) 

o Communicatie naar ouders m.b.t. onze ontwikkelingen in school 
(visie/verandertrajecten/onze zorgstructuur) 

Uiteraard blijven alle aspecten onder onze aandacht, maar de aandachtspunten geven we prioriteit.  

De eerste stap die we zetten: 
- We zullen u via het Vliegernieuws op de hoogte houden van onze teamtrainingen en waar  
onze aandacht naar uitgaat.  
- De speerpunten m.b.t. ontwikkelingen in school worden in het nieuwe schoolplan (2020-2023) 
opgenomen en worden besproken met de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en de 
Schooladviescommissie. Dit zijn organen waar u als ouder zitting in kunt nemen of uw vragen en 
opmerkingen kwijt kunt. 
- We zijn ons op dit moment aan het oriënteren op nieuw leerlingmeubilair.  
- Met het team gaan we in overleg hoe wij u kennis kunnen laten nemen van onze zorgstructuur.  

 
Nieuwjaarsreceptie 
Dinsdag 10 september was onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dank voor jullie komst! Heeft u er niet 
bij kunnen zijn en toch vragen hebben, komt u gerust even binnen om een afspraak met de 
leerkracht te maken. En denkt u aan het controleren van uw contactgegeven en het doorgeven van 
uw privacyvoorkeuren? De lijsten liggen morgenvroeg nog in de klassen bij de leerkracht.  
 

 


