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Welkom terug! 
Eindelijk mogen we weer! Het lijkt wel op de start van een nieuw schooljaar. We hebben elkaar al zo 
lang niet gezien. De groep zal anders zijn dan voor de sluiting van de school. En ook moeten we ons 
aan allerlei afspraken gaan houden die er nog nooit eerder zijn geweest. Het zal voor iedereen flink 
wennen zijn, maar natuurlijk zijn we super blij dat we iedereen weer terug gaan zien in school.  
 
De eerst week zullen we vooral weer veel aandacht besteden aan de sociale aspecten. We voeren 
gesprekken met de kinderen hoe zij de afgelopen weken hebben ervaren. We bespreken de regels 
die nu gelden op school, maar ook in het openbare leven. En natuurlijk hebben we weer tijd nodig 
om elkaar weer te leren kennen en ons te houden aan de gedragsregels in en om de school.  
 
Vervolgens zullen alle leerkrachten weer een beeld moeten krijgen van wat de kinderen wel of niet 
hebben geleerd tijdens de thuiswerkweken. En in hoeverre de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen 
en spelling is gegaan. Een hele klus dus!   
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telefoonnummer: 

038-4210097 

 

Kies voor: 

Vlieger 1   – optie 1 
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BELANGRIJKE DATA 
 
12 mei MR vergadering (online) 
13 mei OV vergadering   
21 – 22 mei Hemelvaart en de dag erna, 

leerlingen vrijdag 
1 juni 2de Pinksterdag, leerlingen vrij 
 
 
 

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


In de klassen zijn de voorbereidingen 
getroffen om aan de gevraagde afstand van 
1,5 meter te voldoen (leerling-leerkracht).  
 
Twee weken terug, aan het begin van de 
meivakantie hebben jullie allemaal bericht 
gehad hoe we het vanaf maandag op school 
organiseren. In aanvulling daarop nog een 
paar dingen die nog niet in dat document 
waren beschreven of waar vragen over zijn 
gekomen: 
 

Schooltijden groep 1 
Groep 1/2 is normaal op vrijdags om 12:30 uur vrij. In onze nieuwe planning betreft het enkel groep 
1 die op vrijdag aanwezig is van deze klas. Zij zijn nog steeds om 12:30 uur vrij. We houden onze 
reguliere schooltijden aan. Dit sluit aan de het rooster van de BSO.  

 
Meenemen van de Chromebooks 
Op maandag of dinsdag (afhankelijk van jullie eerste lesdag) nemen jullie allemaal de geleende 
Chromebooks weer mee naar school. Willen jullie ervoor zorgen dat de Chromebooks opgeladen zijn 
en dat ook de adapters weer op school komen? Groep 3 – 4 – 5/6 kunnen ze op ‘t Trefpunt inleveren 
bij juf Rianne of juf Moniek. De ouders van groep 1-2 kunnen de Chromebooks buiten bij juf Ellen 
inleveren. Groep 6/7 en 7/8 leveren ze in hun eigen klas in.  

 
Het vieren van verjaardagen 
In de afgelopen periode en ook de komende weken zijn er natuurlijk ook leerlingen jarig geweest. 
Natuurlijk mogen zij ook nu wel hun verjaardag op school vieren. Willen ouders via de mail contact 
opnemen met de leerkracht om hiervoor een afspraak te maken? We vieren de verjaardag in de 
halve groep, dus trakteren gebeurt ook in de halve groep. Of er een traktatie wordt achter gelaten 
voor de andere helft, gebeurt in overleg met elkaar. Zorgt u ervoor dat het voorverpakte traktaties 
zijn en bedenk dat u als ouder de school niet in mag? Uw kind moet dus zelf zijn traktatie mee naar 
binnen nemen. 

 
Inzet externe hulp (Remedial teaching, logopedie, fysiotherapie, plusklas) 
De eerste dagen staan in de groep vooral in het teken van groepsvorming en het uitzoeken van de 
stand van zaken. Het heeft dus zeker niet onze voorkeur dat leerlingen uit de klas gehaald worden 
voor externe hulp. We doen dit op een zorgvuldige manier en zijn er nog terughoudend mee. Daar 
waar het wel belangrijk of zinvol is doen we dit op een passende manier waarbij de richtlijnen in acht 
worden genomen. Ook de plusklas zal nog niet opgestart worden.  

 
Gymlessen 
Omdat we nog niet met de groepen naar het Anker mogen, zijn we aan het beraden hoe we onze 
gymlessen vorm kunnen geven. Juf Geertje zal hierin ook een rol vervullen en helpt mee met de 
invulling voor gymlessen buiten op het plein of op het grasveld naast de school.  
 

En verder: 
 
Vernieling aan school 
Helaas is in het vorige weekend schade aan onze school toegebracht door enkele jongeren die op het 
plein waren. Er is doelbewust een ruit ingegooid (kantoor juf Els). Gelukkig waren er alerte buren en 
is er melding gedaan bij de politie. Toen de politie ter plaatse was, waren de jongeren al verdwenen. 
Gelukkig is de schade beperkt gebleven tot een ingegooide ruit. We merken dat ons schoolplein 



buiten openingstijden regelmatig gebruikt wordt door kinderen en jongeren. We hebben hier 
natuurlijk geen problemen mee als er niets vernield wordt. We horen echter vaak dat er kinderen op 
het dak klimmen (met behulp van picknicktafel en containers) en er wordt veel afval achtergelaten. 
Mocht u onbehoorlijk gedrag zien, dan kunt u het beste direct bij de politie hiervan melding maken. 
De wijkagenten zijn op de hoogte van deze overlast. Zij hebben toegezegd vaker te controleren, maar 
willen vooral graag dat bij misdragingen melding wordt gemaakt, zodat ze ‘op heterdaad’ kinderen 
en jongeren kunnen aanspreken op hun gedrag.  

 
Plaatsing nieuw digibord 
Woensdag 13 mei zal na schooltijd in groep 7/8 een nieuw digibord geplaatst worden. 

 
Bijzondere activiteiten tot eind van het schooljaar 
Door deze Coronatijd zijn bijna alle bijzondere activiteiten tot nader order geannuleerd. Wij gaan 
komende weken bekijken in hoeverre we op school de jaarlijkse activiteiten tot aan de 
zomervakantie wel of niet door kunnen laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan de Vliegershow, 
schoolkamp groep 8, afscheidsmusical, geplande workshops en muzieklessen. Daar waar het kan 
willen we natuurlijk graag de leuke activiteiten op een aangepaste manier vorm gaan geven. Vooral 
voor groep 8 is het een hele rare afsluiting van de basisschoolperiode, we gaan ons uiterste best 
doen voor hen een mooie afsluiting met elkaar te regelen binnen de bestaande kaders. We zullen 
hierbij de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging betrekken. 

 
 
Bijlagen:  

- Poster, richtlijnen voor ouders https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Kennisnet-poster-po-
ouders.pdf 

- Poster, richtlijnen in school https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster_voorzorg_PO.pdf 
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