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Muzieklessen 
Ook afgelopen donderdag was MEC muziek weer op school om onze kinderen les te geven op 
instrumenten of ze voor te bereiden op het uitvoeren van een minimusical. Wat is dat toch leuk! De 
kinderen genieten met elkaar en zijn trots op wat ze kunnen.  
Natuurlijk willen wij u ook mee laten genieten. Donderdag 19 maart kunt u in de ochtend op school 
komen om te kijken naar de voorstelling die ze aan elkaar en u willen geven.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Tijd groep locatie 

8:50 uur – 9:10 Groep 4 en groep 5/6 ‘t Trefpunt 

9:30 uur – 9:50 Groep 6/7 en groep 7/8 ‘t Trefpunt 

10:40 uur – 11:00 Groep 3  Lokaal groep 1/2, achterin 
(waar juf Caren altijd zit met 
groep 1/2) 

11:05 uur – 11:25  Groep 1/2 ‘t Trefpunt 

 

 

 

Centraal 

telefoonnummer: 

038-4210097 

 

Kies voor: 

Vlieger 1   – optie 1 

 

www.kbsdevlieger1.nl 

las.vlieger@catent.nl 

 

 
BELANGRIJKE DATA 
 
10 maart MR vergadering 
16-27 maart Cultuurweken 
27 maart bezoek aan het Rijksmuseum of 

Anningahof 
19 maart optredens muziek 
20 maart Leerlingen ‘s middags vrij vanaf 

12:30 uur (studiemiddag team) 
31 maart Theoretisch verkeersexamen (gr 7) 
9 april Paasviering 
10 - 13 april Goede vrijdag en Pasen (leerlingen 

vrij) 
17 april Koningsspelen 
22 april Praktisch verkeersexamen (gr 7) 
27 april – 8 mei meivakantie 
11 mei studiedag onderbouw (leerlingen 

groep 1 t/m 4 vrij) 
 
 
 

http://www.kbsdevlieger1.nl/
mailto:las.vlieger@catent.nl


Komt u allen kijken? Als u zelf niet kunt komen vanwege werk of andere verplichtingen, mag u ook 
opa of oma in plaats van u laten komen.  

 
Facebook 
Hebt u het al gezien? We hebben nu een facebookaccount. We plaatsen regelmatig berichten op 
facebook over wat er op school gebeurt. Leuk om te delen met elkaar, met opa, oma, oom, tante of 
andere kennissen! Hieronder de link:  
 
www.facebook.com/kbsdevlieger1 
 
 

Plusklas groep 3 en 4 

Nu juf Elena niet meer bij ons op school werkt ben ik op zoek gegaan naar iemand die de plusklas 
voor groep 3 en 4 kan draaien tot aan de zomervakantie.  
Nu heb ik iemand gevonden die met een aangepast programma hier invulling aan kan geven. Juf 
Nicol Agten zal twee blokken van 4 weken bij ons op dinsdag op school zijn om de plusklas te 
verzorgen. De eerste les zal 24 maart plaatsvinden. We zijn blij dat we op deze manier toch een 
plusklas kunnen bieden!  
 

Administratiedagen 
Juf Marloes is bijna klaar met haar opleiding aan de Pabo. Ze zal daarom iets meer kunnen werken bij 
ons. Ze vervangt de woensdagen die juf Elena invulde in de verschillende groepen. U zult haar 
daarom wat vaker bij ons in school zien. Op woensdag dus elke keer in een andere groep om de 
andere leerkrachten een administratiedag te kunnen bieden. En op donderdag en vrijdag zoals 
gewoonlijk in groep 1/2. 

 
Interne audit 
Dinsdag 24 maart hebben we op onze school een interne audit. Dit betekent dat een auditcommissie, 
samengesteld uit mensen van het bestuurskantoor en een collega directeur vanuit Catent, die 
hiervoor opgeleid is, bij ons op school komen kijken naar de kwaliteit van onze school. De 
auditcommissie kijkt naar ons beleid, legt klasbezoeken af en heeft gesprekken met leerlingen, 
ouders, team en directie. Op basis van dit alles krijgen wij een adviesrapport, waarmee wij focus 
kunnen aanbrengen in onze ontwikkelingen naar de toekomst.   
Bij het gesprek met ouders zullen mensen vanuit de MR, OV en schooladviescommissie aansluiten. 
Deze ouders zijn inmiddels op de hoogte.   
Dus mocht u van uw kinderen horen dat er mensen in de klas zijn komen kijken, dan weet u waar het 
voor is.  

 
 
Cultuurweken 
 

Eerste tandartscontrole 
Het heeft iets meer tijd nodig gehad dan op voorhand gedacht, maar nu is het zover. Dinsdag  
 

Wist u dat: 
- groep 1/2 en groep 3 een poetsles hebben gehad? 
- in onze school een poster hangt met een samenvatting van ons schoolplan? 
- wij begin maart een audit gaan krijgen? 
- wij contact met de gemeente hebben over de vele hondenpoep in de groenstroken rondom 

de school en speeltuin?  
- de gemeente een bankje gaat plaatsen in de groenstrook bij de fietsenstalling? Zo kunnen de 

mensen van Westenhage een pauze nemen als zij op weg zijn naar het Petuniaplein.  

http://www.facebook.com/kbsdevlieger1


 
 
Bijlagen: n.v.t. 


