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Foto’s Kerstviering 
Kerst lijkt al weer lang geleden, maar we hadden u nog de foto’s van de kerstviering beloofd. Edo 
Koch heeft van deze viering foto’s gemaakt en deze willen wij met u delen. De link vindt u op Parro. 
Wees zorgvuldig met het gebruik van deze foto’s, plaats ze niet zomaar op Social Media.  

 

Themaweek – Groot Experiment 
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met een geweldig leuk 
thema: GROOT EXPERIMENT !! Drie juffen hadden een opening 
voorbereid. Daarbij moest een recept gevolgd worden, maar dat 
gebeurde natuurlijk niet. Het leidde tot chaos en een hilarische 
soep...  

Alle groepen hebben vervolgens gewerkt aan onderzoek, techniek, 
proefjes etc. En dinsdag heeft iedereen naar een prachtige en 
humoristische voorstelling kunnen kijken van Maan kindertheater. 
Wat waren het leuke dagen zeg! 
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BELANGRIJKE DATA 
 
17 januari  Afsluiting Themaweek 8:30 – 9:00 u 
30-31 januari Leerlingen vrij  
10 februari Schoonmaakavond (A-N) 
10/11 februari Adviesgesprekken VO (groep 8) 
12 februari OV vergadering 
17 – 21 februari Voorjaarsvakantie 
24 februari leerlingen vrij (studiedag team) 
25 februari  Carnaval op school 
26 februari Open huis 
2 maart Ouder-kind gesprekken 
5 maart Ouder-kind gesprekken 
10 maart MR vergadering 
16-27 maart Cultuurweken 
20 maart Leerlingen vrij (studiedag team) 
31 maart Theoretisch verkeersexamen (gr 7) 
 

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


Morgen, vrijdag 17 januari sluiten we het thema af met een inloop voor u. Komt u tussen 8:30 en 
9:00 uur een kijkje in de klas nemen? Een uitzondering hierbij is groep 5/6. Voor deze groep is de 
inloop om 13:45 uur tot 14:15 uur, zij zijn in de ochtend niet op school vanwege een excursie met de 
Rova Groentour.  

Versiergroep  
Eind 2019 hebben we een oproep gedaan voor nieuwe ouders in de versiergroep. Deze oproep heeft 

twee nieuwe ouders opgeleverd. Dank daarvoor! Dit neemt niet weg dat we graag nog enkele ouders 

meer willen. Mocht u interesse hebben af en toe te helpen bij het versieren van school rondom een 

thema, laat het ons weten. Stuurt u dan een mail naar directie.vlieger1@catent.nl.  

 
Gevonden voorwerpen 
Onderstaande (zie eind v.h. Vliegernieuws) gevonden voorwerpen blijven nog tot eind volgende 

week in de bak liggen. Mocht er iets van u of uw kinderen tussen zitten, kom het dan ophalen. De 

bak staat in de berging achter het wandrek op 't Trefpunt.  
 

Bonnetjesactie Westerhof Kinderboekenweek oktober 2019 
Het is al even geleden, maar tijdens de Kinderboekenweek hebben jullie boeken bij Westerhof 
gekocht en de bonnetjes op school ingeleverd. Met 20% van het totaalbedrag van de bonnen, 
mochten we boeken uitzoeken. Inmiddels hebben we vier boeken uitgezocht. Twee boeken worden 
al veel gebruikt, want die passen bij ons 
huidige thema 'Groot experiment!'. De 
andere boeken kunnen worden gebruikt 
voor filosofie en godsdienst, 
Dank jullie wel voor het meedoen aan 
deze actie!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- YMCA – kookworkshops 
- Uitnodiging informatieavond EHC (voor groep 4) 

 
 
 
 
Gevonden voorwerpen: 
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