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Start schooljaar  
De vakantie is voorbij en iedereen is weer met frisse 
moed gestart. De kinderen hebben deze week kennis 
gemaakt met de (nieuwe) groep en juf. Best 
spannend om weer te beginnen! Maar de eerste 
dagen zijn heel fijn verlopen. De vakantie is voorbij 
gevlogen en in die vakantie is er veel gebeurd in 
school. Natuurlijk de verbouwing in school, waar we 
superblij mee zijn. En de voorbereidingen op het 
nieuwe schooljaar waarbij we drie nieuwe collega’s 
verwelkomen. Dat zijn juf Elena Bolinde, juf Marloes Meijerink en ons nieuwe conciërge Peter 
Jeursen. Verderop in dit Vliegernieuws stellen Elena en Marloes zich voor. Peter zal eind september 
bij ons starten.  
Laten we er met z’n allen weer een prettig schooljaar van maken! Wij hebben er weer zin in! 

 

Welkom aan nieuwe leerlingen 
Naast nieuwe collega’s zijn er ook nieuwe leerlingen op school. Een hartelijk welkom aan hen! We 
hopen dat zij een fijne tijd bij ons op school krijgen.  
In groep 1/2 verwelkomen we Emma Heideveld, Elske Hekman, Pieter Schelling en Maik Suur. In 
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groep 3 is Larissa Romijn gestart en haar broer Milan in groep 5/6. In groep 4 is Yordi Bos bij de groep 
gekomen en in groep 6/7 Bart-Jan Eggink. Veel plezier allemaal! 

Opening nieuwe ruimte 
Vrijdagmorgen 6 september (om 8:30 uur) 
zullen we onze nieuwe ruimte in school 
officieel openen in het bij zijn van alle 
kinderen. U bent van harte welkom op dat 
moment om een kijkje te komen nemen. We 

gaan de ruimte een naam geven, bedacht door u, de kinderen, of juffen. De termijn 
voor het aanleveren van ideeën loopt nog tot aanstaande vrijdagmiddag 14:30 uur. 
Daarna zullen we samen met de leerlingenraad een keuze maken uit de 
inzendingen.  
Wees welkom bij de opening!  

 
Voorstellen nieuwe leerkrachten 
Juf Marloes Meijerink  

 

Ik ben 4e jaars student van de Katholieke Pabo Zwolle. Dit jaar kom ik op De Vlieger 1 mijn eindstage 
lopen. Ik hoop aan het einde van dit jaar mijn diploma in ontvangst te mogen nemen. Ik zal mezelf 
even kort voorstellen!  
 
Ik ben Marloes Meijerink, 21 jaar en woon samen met mijn ouders en zusje in Hollandscheveld. In de 
afgelopen 3 jaar heb ik op veel verschillende scholen stage gelopen met als hoogtepunt afgelopen 
stage, 3 maanden op het zonnige Curaçao. Ik ben op donderdag en vrijdag juf van groep 1/2. Op deze 
twee dagen sta ik voor de helft van de groep, juf Caren heeft de andere helft. Afgelopen week heb ik 
met Frederieke meegekeken en al veel ouders/verzorgers van groep 1/2 gezien. Ik ben heel 
enthousiast en heb zin in het komende jaar!  
 
Groetjes, 
Marloes Meijerink 
marloes.meijerink@catent.nl 
 
 

Juf Elena Bolinde 

 

Als nieuwe leerkracht op KBS de Vlieger 1 wil ik mezelf graag even voorstellen: 
Mijn naam is Elena Bolinde en ik woon samen met mijn man en twee kinderen in Zwolle. In 2012 heb 
ik de Pabo in Den Haag afgerond en na daar een jaar werkzaam te zijn geweest, zijn we verhuisd naar 
Zwolle. In de afgelopen jaren ben ik voornamelijk thuis geweest voor onze kinderen en heb ik diverse 
keren ingevallen op verschillende basisscholen. De laatste keer heb ik ingevallen op De Vlieger 1 en 
wat beviel dat goed! Wat een leuke school!   
Ik heb veel zin om dit schooljaar aan de slag te gaan. Ik sta elke woensdag voor een andere klas om 
de werkdruk van de andere leerkrachten te verlagen. Op vrijdag ben ik de leerkracht voor de groepen 
3 en 4 van de plusklas. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust! 
Groetjes Elena Bolinde 
e.bolinde@catent.nl 

  
 
Nieuwjaarsreceptie 
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Dinsdag 10 september is onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Op deze middag (tussen 16 en 18 uur) 
kunt u binnenlopen op school en in de groep(en) van uw kind(eren) een kijkje nemen. De 
leerkrachten kunnen u dan vertellen over het reilen en zeilen in de groep. Enkele leerkrachten zullen 
op vaste momenten een korte presentatie geven. Het schema hiervoor zult u binnenkort op Parro 
zien. Wilt u ook op deze middag uw gegevens die wij van u hebben controleren? Er zal bij elke groep 
een lijst liggen met uw adresgegevens en telefoonnummer. Mocht er iets niet kloppen, dan kunt u dit 
aanpassen op de lijst.  
 

Privacyvoorkeuren 
Vorig schooljaar hebt u waarschijnlijk in Parro al aangegeven welke voorkeuren u heeft m.b.t. het 
gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Mocht u uw voorkeuren aan willen passen dan kan 
dat in de Parro-app onder ‘Instellingen’. Mocht u nog niets hebben ingevuld, dan vragen wij u 
dringend dit alsnog te doen. Wij zijn als school verplicht dit van elk kind te registreren en hiernaar te 
handelen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u uw voorkeuren ook doorgeven. 

 
Vakantiekiekjes 

Wat hebben we veel leuke vakantiefoto’s binnen gekregen! En wat een 
prachtige verhalen hebben de kinderen erbij. Vandaag is de meest originele 
foto per groep gekozen en morgen zal de winnaar van de school bekend 
worden gemaakt. Uiteraard krijgt de winnaar een leuk cadeautje! 
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- Nieuws Dominicanenklooster 
 


