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Voorleeskampioen 

Vorige week vrijdag was de voorleeswedstrijd voor de hele 
school. Vier kinderen uit groep 7 en 8 deden hieraan mee: 
Emma en Marijn uit de groep van juf Cynthia, Meike en Pien 
uit de groep van juf Lydia. 
In de jury zaten juf Ellen, juf Caren, Sanne en Roos uit de 
leerlingenraad.  
Emma heeft de wedstrijd gewonnen en mag door naar de 
volgende ronde. In januari mag zij in de bibliotheek 
voorlezen en wie weet komt ze wel weer een ronde verder!  
Gefeliciteerd, Emma en heel veel succes in de volgende 
ronde(s). 
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BELANGRIJKE DATA 
 
8 november Vliegercafé, 8:30 uur – 

jaarvergadering OV 
12 november MR vergadering 

Ouderavond 20-21:30 uur  
11-15 november Week van de mediawijsheid 
29 november Pietenochtend onderbouw 
5 december Sinterklaasfeest 
9 december Adventsviering 
16 december  Adventsviering 
19 december Kerstviering 
20 december Leerlingen vrij – kerstvakantie 
6-8 januari Luizencontrole 
6 januari Start themaweek ‘Groot 

experiment’ 
 

http://www.kbsdevlieger.nl/
mailto:las.vlieger@catent.nl


Nieuw leerlingmeubilair 

Woensdag 13 november is het zover, dan wordt al ons leerling meubilair vervangen. De oude tafels 
en stoelen zetten we in ’t Trefpunt. U kunt woensdagmiddag 13 november en donderdag 14 
november tussen 8:30 uur en 17:00 uur een tafel en/of stoel kopen voor € 5,- per stuk. Voor alles 
wat overblijft, zijn we in overleg met een goed doel om het te schenken.   

Ouderavond 12 november  
Afgelopen vrijdag heeft u de uitnodiging voor de ouderavond 
ontvangen. De aanmeldingen druppelen binnen. Wees erbij! Het is een 
prachtige gelegenheid om informatie te krijgen over hoe wij met grote 
zorg ons onderwijs inrichten en verzorgen voor uw kinderen. Ook de 
overgang naar en werkwijze/inrichting op het voortgezet onderwijs 
komt aan bod.  
Aanmelden kan via Parro!  

 
 
Reminder: Morgen is het Vliegercafé ! 
Zoals in het vorige Vliegernieuws genoemd, is morgen het Vliegercafé op ’t 
Trefpunt. De  Oudervereniging zal haar jaarverslag presenteren. Komt u om 8:30 
uur na de inloop een kopje koffie of thee drinken? Na de presentatie van het 
jaarverslag kan er nog even met elkaar nagepraat worden.   

 

 

Kinderboekenweek 2019 – opbrengst actie Westerhof 
Wat een boel bonnetjes hebben jullie ingeleverd! Ontzettend bedankt daarvoor. 
De totalen van de bonnetjes zijn opgeteld door Westerhof en we mogen voor een bedrag van: 

€ 63,25!! 
 

boeken uitzoeken! We zijn nu aan het kijken welke boeken we gaan aanschaffen. Zodra we de 
boeken binnen hebben, zullen we dit aan jullie laten zien.  
 
Terugvinden van het Vliegernieuws 

Sinds halverwege vorig schooljaar delen wij het Vliegernieuws met u via Parro. We krijgen hierop de 
reactie dat het fijn is dat de (meeste) informatie nu via 1 kanaal verloopt. Er kleeft echter ook een 
nadeel aan merken we nu. De berichten die u ontvangt ‘verdwijnen’ in de reeks berichten die u krijgt. 
Helaas heeft Parro geen zoekoptie, waarmee u snel een bericht (bijvoorbeeld met het Vliegernieuws) 
terug kunt vinden. Ook bestaat de optie om documenten apart op te slaan niet. Enkele ouders gaven 
bij ons aan dat zij nog wel eens op zoek zijn naar het Vliegernieuws om iets terug te lezen. Mocht dit 
ook voor u gelden? Dan kunt u ook op onze website het Vliegernieuws terugvinden. Daar staan ze 
allemaal op een rijtje onder het tabblad ‘Nieuws’.  
 

Adventsvieringen 
Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar we zijn op school al druk 
met het voorbereiden van het kerstfeest. 
Nu wij zo'n mooi Trefpunt hebben kunnen jullie als ouders/ verzorgers 
ook worden uitgenodigd bij vieringen op school. 
Op maandagmorgen 9 december, vanaf 8:30 zijn de ouders en 
verzorgers van de leerlingen uit de groepen 6/7 en 7/8 uitgenodigd om 
bij de Adventsviering aanwezig te zijn.  



Op maandagmorgen 16 december, vanaf 8:30 zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen uit de 
groepen 3 en 5/6 uitgenodigd om bij de Adventsviering aanwezig te zijn. 
Over de kerstviering zelf volgt nog nadere informatie. 
 
De ouders die nu niet uitgenodigd zijn (dus van groep 1/2 en groep 4) mogen de Paasviering in het 
voorjaar bijwonen. Zo hebben we de ouders verdeeld; wordt het niet te druk in ’t Trefpunt en kunt u 
allemaal 1 x een viering bijwonen, wanneer u hier tijd voor heeft.   
 

Nieuwe leerling 
In groep 1 is Sophiana Zandee gestart. Sophiana wat fijn dat je er bent en we hopen dat je altijd met 
veel plezier naar school mag gaan!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Nieuws vanuit het Sociaal Wijkteam 


