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Sinterklaas 
Afgelopen zaterdag was het zover en is de Sint met zijn pieten in Nederland aangekomen. Elk jaar 
weer een spannende maar ook leuke tijd voor de kinderen. De school is door de ouders uit de 
versiercommissie in stijl aangekleed. En in de klassen wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd en zijn 
de lootjes getrokken in groep 5 t/m 8.  
In de bijlage een brief van de Sinterklaascommissie, daarin meer informatie over de activiteiten die 
rondom Sinterklaas op school worden georganiseerd.  

 

Nieuw leerlingmeubilair 

Vorige week hebben alle leerlingen nieuwe tafels en stoelen gekregen. Het oude meubilair staat nu 
nog in het ‘overige lokaal’ achterin de school. Dit maakt dat groep 1/2 op donderdag en vrijdag twee 
weken geen gebruik kan maken van dit lokaal. Ze zitten deze dagen dus net als de maandag, dinsdag 
en woensdag bij elkaar in. Juf Caren en Juf Marloes zullen wel het ‘normale’ programma draaien en 
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BELANGRIJKE DATA 
 
29 november Pietenochtend onderbouw 
5 december Sinterklaasfeest 
9 december  OV vergadering 
9 december Adventsviering 8:30 – 9:00 uur 

(ouders groep 6/7 en 7/8 zijn 
welkom) 

16 december  Adventsviering 8:30 – 9:00 uur 
(ouders groep 3 en 5/6 zijn 
welkom) 

19 december Kerstviering (in Dominicanenkerk) 
20 december Leerlingen vrij – kerstvakantie 
6-8 januari Luizencontrole 
6 januari Start themaweek ‘Groot 

experiment’ 
14 januari MR vergadering 
10 februari Schoonmaakavond (A-N) 
12 februari OV vergadering 
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de groep op verschillende momenten splitsen tijdens de dag. Ze maken dan iets meer gebruik van ’t 
Trefpunt.  
Komende week zal het oude leerling meubilair worden opgehaald, de tafels en stoelen gaan naar 
Stichting Kaapverdië. 

Ouderavond 12 november – onderwijs naar behoefte 
We hebben vorige week een mooie ouderavond gehad. ’t Trefpunt was goed gevuld en de aanwezige 
ouders waren zeer positief over deze informatieve avond. Dank voor uw komst! 

Poetslessen  
en wilt u de tandartscontrole op school? 
Tijdens de ouderavond heeft Chantal Alojan-Eder van tandartspraktijk Over de Brug zich aan u 
voorgesteld en is er een toelichting gegeven op de samenwerken die de praktijk met onze school 
aangaat. Zij zullen poetslessen bij ons op school gaan verzorgen en bieden u aan om de 
tandartscontrole van uw kinderen op school (onder schooltijd) te laten doen. In de bijlage vindt u een 
brief met informatie hierover. Wanneer u van de controles gebruik wilt maken dient u zich aan te 
melden bij de leerkracht via het aanmeldformulier.  

 

Nieuws van Doomijn 

 Een tijdje geleden hebben we 
(basisschool de Vlieger 1 en 
Doomijn) samen om de tafel 
gezeten.   
We hebben in het verleden al 
samengewerkt maar het lijkt ons 
leuk om nog meer dingen samen te 
doen. Denk aan bij elkaar binnen 
spelen, zingen, dezelfde thema's, 
buiten spelen....  
Zo krijgen we meer verbinding met 
elkaar, kinderen kunnen elkaar 
helpen en van elkaar leren maar 
ook kunnen kinderen een kijkje 
nemen op de basisschool. Zo zijn ze 
al een beetje voorbereid als ze naar 
school toe gaan.  
De afgelopen weken zijn we al een 
paar keer op school geweest om te 
kijken. Een aantal kinderen van het 
kinderdagverblijf vond het in het 
begin wat spannend. Eenmaal 

terug op de groep vertelden ze vol trots dat ze op de basisschool waren geweest. Ze vertelden onder 
andere wat ze hadden gedaan en wie ze hadden gezien. Sommige kinderen hebben namelijk al een 
grote broer of zus op de basisschool zitten. Ook zagen ze kinderen die eerder bij ons op het 
kinderdagverblijf zaten.   
Naast de samenwerking met de jongste kinderen op school, gaan ook de oudere kinderen activiteiten 
doen met Doomijn. Zo gaat onze voorleeskampioen voorlezen op het KDV en gaan kinderen tijdens 
de creamiddag helpen bij het KDV.  
Juf Frederieke en ik (Patty) zitten vol ideeën over wat we allemaal samen kunnen doen. We zitten 

regelmatig bij elkaar en brainstormen flink. Het heeft alleen even tijd nodig. Wordt vervolgd.....😊   



Schoonmaakavond 
De eerste schoonmaakavond staat gepland op maandag 10 februari. Wilt u (als de achternaam van u 
kind begint met A t/m N) deze datum in uw agenda noteren? De overige ouders zijn in juni aan de 
beurt. Te zijner tijd zult u meer informatie hierover ontvangen. 

Bericht van de Oudervereniging: Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
Medio september heeft u via de mail de brief ontvangen over de ouderbijdrage voor het schooljaar 
2019-2020. Het totaalbedrag van € 40,00 per kind (voor groep 8 is het anders) ontvangen wij graag 
uiterlijk 1 december. U kunt op de volgende manieren betalen:  
 
- Contant: In een envelop met naam / namen van uw kind(eren) + groep. De envelop kunt u in het 
oranje kluisje van de penningmeester doen. Deze bevindt zich in de hal bij de lerarenkamer.  
- Per bank: U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL15 RBRB 0989971287 t.n.v. Oudervereniging 
KBS De Vlieger 1. Graag o.v.v. naam / namen van uw kind(eren) + groep.  
 
Vragen over de ouderbijdrage kunt u richten aan Ilse van den Berg, penningmeester van de 
Oudervereniging, via ov.vlieger1@catent.nl. 

 

 
Bijlagen: 

- Brief Samenwerking met Tandartspraktijk ‘Over de Brug’.  
- Brief van de Sinterklaascommissie 


