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Vandaag hebben we met ons team uitgebreid gesproken over de organisatie van ons onderwijs. 
Waar kunnen we veranderingen aanbrengen zodat we met plezier goede kwaliteit leveren en 
meteen onze werkdruk verlagen? En niet te vergeten een achtervang organiseren bij afwezigheid van 
een leerkracht, zonder invallers. Een pittig vraagstuk dus! Het is niet voor niets dat in het hele land 
vandaag zoveel scholen zijn gesloten.  

De ochtend heeft hele mooie ideeën opgeleverd welke we de komende periode kritisch bekijken. 
Veranderingen doorvoeren heeft tijd nodig, dus de kinderen en u zullen niet direct iets merken. Maar 
weet dat er achter de schermen niet stil wordt gezeten. Wanneer het verandering van ons 
onderwijssysteem aangaat of bijvoorbeeld wijziging van lestijden, dan zal de MR ook met ons 
meedenken en advies en instemming moeten geven. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen die gaande zijn, welke wij stapsgewijs doorvoeren.  

Morgen gaan we verder met deze pittige, maar zeker boeiende materie.  
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BELANGRIJKE DATA 
 
30-31 januari Leerlingen vrij  
10 februari Schoonmaakavond (A-N) 
10/11 februari Adviesgesprekken VO (groep 8) 
12 februari OV vergadering 
14 februari rapport mee naar huis 
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 ‘s middags vrij vanaf 

12:30 uur (studiemiddag team) 
31 maart Theoretisch verkeersexamen (gr 7) 
 

http://www.kbsdevlieger.nl/
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Voorrondes voorleeskampioen 
Emma van Dijck deed woensdagmiddag 22 februari, als 
onze schoolkampioen, mee aan de voorrondes van Zwolle 
voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze heeft het super 
goed gedaan en fantastisch voorgelezen. Helaas heeft ze 
niet gewonnen. We zijn super trots op jou Emma!  

 

Verkeerssituatie rondom school 
Het heeft al een aantal keren in het Vliegernieuws gestaan: 
het verzoek om u aandacht voor een veilige 
verkeerssituatie rondom school.  

Ons verzoek werpt zijn vruchten af!  

Ik wil u niet onthouden dan wij van onze overburen het 
compliment hebben gekregen dat zij blij zijn hoe het nu gaat. Zij ervaren dat u steeds meer uw auto 
verderop parkeert op de parkeerplaatsen en het laatste stukje gaat lopen. De extreme drukte die zij 
eerder hebben ervaren is nu minder. Natuurlijk blijft het druk tijdens het komen en gaan van 
leerlingen, maar het gaat rustiger en gestroomlijnder. Daarmee verbetert de veiligheid en het 
voorkomt irritaties.  

Hartelijk dank voor jullie medewerking! Blijf er aandacht voor houden.   

 

Poetslessen 
Zoals eerder gecommuniceerd starten we binnenkort met instructielessen 

op school over tandhygiëne en poetsen. Dinsdagmiddag 11 februari 

komen er mensen van tandartspraktijk ‘Over de Brug’ in groep 1/2 en in 

groep 3. De andere groepen volgen later.  

 

Ouders die een formulier hebben ingeleverd en gebruik willen maken van 

reguliere gebitcontroles onder schooltijd worden binnenkort benaderd 

door iemand van de tandartspraktijk. Natuurlijk is aanmelden nog steeds 

mogelijk.  

 
 
Nieuwe leerlingen 
Begin januari hebben we weer enkele leerlingen mogen verwelkomen. In 

groep 1/2 is Cathaleya Davidson gestart en haar broer Jahmairo Davidson 

in groep 3.  

In groep 5/6 is Loïs Valk in de klas gekomen. Welkom allemaal! We hopen 

dat jullie een fijne tijd bij ons op school gaan krijgen.  

 

Citotoetsen 
Wellicht hebt u meegekregen dat we midden in de toetsperiode zitten. De halfjaarlijkse Citotoetsen 

worden op dit moment afgenomen. Dit zijn landelijke toetsen die methode onafhankelijk zijn. Het 

geeft ons inzicht in hoeverre leerlingen scoren t.o.v. leeftijdsgenoten in Nederland en helpt ons het 



onderwijsaanbod aan uw kind te verbeteren en passend te maken. Volgende week ronden we de 

toetsen af en verwerken wij de scores (samen met al het andere dat we op school doen) in de 

rapporten die op 14 februari met de kinderen mee naar huis gaan.  

Houd u er vast rekening mee in uw agenda met een mogelijk ouder-kindgesprek op maandag 2 of 

donderdag 5 maart? De mogelijkheid tot inschrijving via Parro volgt later.  

 

Schoonmaakavond 
10 februari is het weer zover en vragen wij u ons te helpen op de schoonmaakavond. De ouders van 

leerlingen met een achternaam die begint met een A t/m N worden op deze avond verwacht. We 

starten om 19.00 uur en ronden om ca 20:30 uur af.   

Wilt u zelf een emmer en een poetsdoek meenemen? Trappen en een stofzuigers zijn ook welkom!  
Kunt u niet op deze avond, wilt u dan met een ouder uit de andere groep (M-Z) ruilen (deze is op 4 
juni)   
  
We zien u graag maandag 10 februari! Alvast heel erg bedankt, vooral namens de kinderen.  
 

 
 

Wist u dat: 
- juf Frederieke in het kader van de Nationale 

voorleesweken het prentenboek ‘Moppereend’ 
ten tonele heeft gebracht?  

- juf Sanne geslaagd is voor haar gymopleiding? 
- wij woensdag 26 februari OPEN HUIS hebben? 
- de leerlingenraad een eigen muur in school heeft 

om onderwerpen onder de aandacht te brengen? 
(hoofdgebouw: naast de toiletten, unit: in de 
gang) 

- de leerlingenraad praat over veranderingen op het plein? 
- wij bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe website? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Folder Scouting 
- Nieuws Dominicanenklooster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


