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Sinterklaas 
Jazeker, Sinterklaas is vandaag bij ons geweest. Vanmorgen schrokken we eerst wel, toen er enkel 
twee pieten met een rubberboot aankwamen, zonder Sinterklaas. Gelukkig kwamen we er al snel 
achter dat Sinterklaas bij ons in school lag te slapen. Hij zag vannacht in school een bed staan en 
omdat hij zo druk was geweest afgelopen nacht kon hij wel een paar uurtjes slaap gebruiken. Met 
alle kinderen hebben we hem gewekt door voor 
hem te zingen.  
In de loop van de ochtend heeft Sinterklaas, met 
twee gezellige pieten, alle klassen in ’t Trefpunt 
ontmoet. Iedereen heeft een cadeautje gekregen, 
van de Sint of van een klasgenoot in een surprise. 
Wat waren de surprises weer prachtig! Iedereen 
heeft er weer veel werk van gemaakt.  

 

 

Centraal 

telefoonnummer: 

038-4210097 

 

Kies voor: 

Vlieger 1   – optie 1 

 

www.kbsdevlieger.nl 

las.vlieger@catent.nl 

 

 
BELANGRIJKE DATA 
 
9 december Adventsviering 8:40 – 9:15 uur 

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

16 december  Adventsviering 8:40 – 9:15uur 
(ouders groep 3 en 5/6 zijn 
welkom) 

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

experiment’ 
14 januari MR vergadering 
10 februari Schoonmaakavond (A-N) 
12 februari OV vergadering 
 

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


Nieuwe foto’s website 
Afgelopen dinsdag is Edo Koch op school geweest om 
nieuwe foto’s te maken voor onze website voor een 
poster passend bij ons nieuwe schoolplan. We hebben 
uiteraard rekening gehouden met de privacy voorkeuren 
die u via Parro bij ons hebt doorgegeven. Wanneer uw 
kind duidelijk op de voorgrond staat op de foto’s die we 
uiteindelijk selecteren, zullen we u een kopie toesturen via 
de mail. 

Protocol bij afwezigheid leerkracht (zonder vervanging) 
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is de periode waarin veel mensen ziek zijn ingegaan. Naast het 
leerkrachten tekort levert dit problemen op m.b.t. het bemensen van de groepen. Zo was vorige 
week bij de afwezigheid van juf Lydia het geval dat we geen vervanging hadden. In het kort hieronder 
ons protocol als we geen vervanging hebben: 

1. De eerste dag wordt de groep, waarvoor geen leerkracht beschikbaar is, gesplitst. In alle 
groepen is een plan aanwezig waarin staat welke kinderen naar welke groep gaan en wat hun 
werk voor die dag is.  

2. De tweede dag zal de betreffende groep zonder leerkracht thuis blijven 
3. De derde dag zal een andere groep thuis blijven en zo verder.  

Stap 2 en 3 worden alleen uitgevoerd als we de opvang van de groep intern niet kunnen regelen. 
Wanneer ambulante mensen voor de groep kunnen heeft dat uiteraard onze voorkeur.  

 
Adventsvieringen 
Sinterklaas in nog niet vertrokken, of Kerst staat al weer voor de deur. Maandag 9 december starten 
we de dag met de eerste gezamenlijke adventsviering waarbij de ouders van de leerlingen in groep 
6/7 en 7/8 van harte welkom zijn. De adventsviering zal om ca 8:40 uur starten en ongeveer een half 
uur duren. We zien u graag! 

Kerstviering 
Op school: 
Woensdag 18 december houden we onze jaarlijkse ‘toffe kersttruiendag’! 
 
Donderdag 19 december zullen we op school met elkaar eten. De groepen 1 t/m 4 gaan lunchen en 
de groepen 5 t/m 8 ontbijten (dit i.v.m. de gymlessen). Net als eerdere jaren nemen de kinderen 
allemaal verschillende dingen mee. Om te voorkomen dat er te veel van hetzelfde meegebracht 
wordt, werken we met een inschrijflijst.  
De inschrijflijsten voor het eten en drinken zullen vanaf morgen op de deuren bij de klas hangen.  
 
In de Kerk: 
Donderdag 19 december staat onze kerstviering gepland. Dit jaar vieren we het kerstfeest in de 
Dominicanenkerk. Vanaf 18:15 uur kunt u naar binnen en om 18:30 uur start de kerstviering. Deze 
kerstviering is niet vrijblijvend. Alle leerlingen worden verwacht bij deze viering. Daar staat tegenover 
dat ze de volgende dag vrij zijn. Wilt u al vast de datum en tijd in uw agenda reserveren? We vinden 
het fijn dat u komt. Verdere informatie over de kerstviering volgt later.  
 
 

Bijlagen: 
- Poster Kerk Kampen 


