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Welkom terug! 

Beste allemaal,  

 

De zomervakantie zit er al weer op, het is weer tijd om naar school te gaan. We hopen dat jullie 
allemaal een fijne vakantie hebben gehad en weer zin hebben om elkaar hier op school te 
ontmoeten. Dit ontmoeten is vooral voor de kinderen, ouders blijven voorlopig nog buiten de school. 
Verderop in dit Vliegernieuws staan de Coronamaatregelen nog eens benoemd.  
 
De juffen en meester hebben in de zomervakantie niet stil gezeten. Er is hard gewerkt aan alle 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Afgelopen vrijdag hebben we met het team een 
studiedag gehad en zijn we weer bijgeschoold in ‘Verbindend Gezag’. Hierin trainen we met elkaar 
hoe wij als team omgaan met de leerlingen. Hoe lossen we problemen in gedrag of het leren op en 
hoe kunnen wij elkaar, leerkrachten – ouders – kind,  hierin ondersteunen? Binnenkort krijgt u meer 
informatie als opfrisser met betrekking tot dit concept.  
 
Ik heb weer ontzettend veel zin om het nieuwe schooljaar te starten. Ondanks alle bijzondere 
maatregelen die we moeten treffen hoop ik niet alleen de kinderen veel te zien, maar ook een goed 
contact met u als ouder te houden. Ik wens iedereen een heel fijn schooljaar toe!  
 
Groetjes juf Ellen 
 

Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leerlingen en meester en juffen!  
We starten dit schooljaar met enkele nieuwe leerlingen. In groep 1 uiteraard, maar ook in andere 
groepen is een aantal nieuwe leerlingen dat van andere scholen komt. We wensen hen heel veel 
plezier bij ons op school. Hopelijk gaan jullie je snel thuis voelen.  
En hetzelfde geldt voor onze nieuwe collega’s. Een hartelijk welkom aan meester Gerben (gr 5/6), juf 
Alieke (gr 3/4 en 4/5), juf Carolien (gr 3/4 en 4/5) en juf Femke (intern begeleider). Hieronder stellen 
zij zichzelf voor: 

 

 
Centraal 
telefoonnummer: 
038-4210097 
 
Kies voor: 
Vlieger 1   – optie 1 

 
www.kbsdevlieger1.nl 
las.vlieger@catent.nl 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
 
17 aug start nieuwe schooljaar 
17-19 aug luizencontrole 
28 aug Schoolpicknick 
31 aug Start cultuurweken - kunst 
4 sept schoolfotograaf 
30 sept start kinderboekenweek 
9 okt studiedag – leerlingen vrij 
12-16 ok herfstvakantie 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste allemaal, 
 
Mijn naam is Gerben Schreur, ik ben 23 jaar oud en ik woon in  
Vroomshoop. Dit schooljaar mag ik met veel plezier en enthousiasme  
het team van KBS de Vlieger 1 komen versterken in groep 5/6, hier  
zal ik de woensdag en donderdag te vinden zijn.  
Samen gaan we er een leuk en leerzaam schooljaar van maken! 
 
Groetjes meester Gerben 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van Vlieger 1 
 
Ik ben Femke Lathouwers, 42 jaar, ik ben getrouwd met Harold en  
moeder van 2 jongens (15 en 14) en een meisje (11). We wonen in Erica,  
gemeente Emmen. 
Wij komen uit Brabant, wonen nu ruim 13 jaar in Erica. In Brabant heb ik  
ruim 7 jaar les gegeven aan allerlei groepen in de midden- en bovenbouw, 
in Weiteveen heb ik ook nog ruim 6 jaar les gegeven, voor de reguliere groep en later pluslessen. Na 
een master studie te hebben afgerond, werk ik sinds 6 jaar als IB-er. Ik werk komend schooljaar 2 
dagen per week in Weiteveen en 2 dagen (dinsdag en vrijdag) op Vlieger 1. Ik proef een prettige 
werksfeer op Vlieger 1 en heb er dan ook erg veel zin in. 
Als intern begeleider is het mijn hoofdtaak om onderwijs- en zorgprocessen binnen onze school te 
begeleiden. Ik ondersteun hierbij het team en ben de spil tussen externen, leerkrachten, ouders en 
leerlingen. Voor u als ouder is de leerkracht echter altijd het eerste aanspreekpunt.  
Mocht u nader kennis willen komen maken, of vragen hebben, spreek mij dan gerust eens aan.  
 
Ik zal u via het Vliegernieuws regelmatig informeren over allerlei zaken binnen de zorg aan alle 
leerlingen van onze school.   Groetjes juf Femke 
 



Coronamaatregelen 
Zoals u allen bekend is het Coronatijdperk nog niet voorbij. Dit betekent dat wij doorgaan zoals we 
voor de zomervakantie al werkten. We willen u nogmaals alert maken op de afspraken: 
 

- Kinderen komen en gaan via aparte ingangen: 
o Groep 1/2 en 3/4 via de hoofdingang 
o Groep 4/5 en 5/6 via de speeltuin en achteringang 
o Groep 7 en 8 via de fietsenstalling 
o De leerlingen die in groep 4/5 of 5/6 zitten en met de fiets komen, komen via de 

fietsenstalling en gaan via de achteringang naar binnen.  
- De kinderen komen zoveel als mogelijk lopend of fietsend naar school. 
- Ouders komen niet op het plein of in school, enkel op afspraak.  
- Kinderen worden door 1 volwassene gebracht.  
- Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook bij het hek ;)) 
- Wilt u uw kinderen er weer op alert maken dat zij hoesten en niezen in hun elleboog en vaak 

hun handen wassen? 
- Bij binnenkomst sprayt iedereen de handen met desinfecterende spray.  
- Onder schooltijd worden de handen met regelmaat met zeep gewassen.  
- We ventileren continu in school, met name deuren en ramen open. Het is nu ontzettend 

warm, maar bij kouder weer kan het hierdoor soms wat fris in de lokalen zijn. Let dus op 
geschikte kleding.  

- Traktaties bij verjaardagen zijn per stuk voorverpakt.  
- Bij klachten blijven kinderen vanaf 6 jaar thuis tot ze 24 uur klachtenvrij zijn of een negatieve 

uitslag op een Coronatest hebben.  
- Kinderen t/m 6 jaar mogen wel naar school met verkoudheidsklachten. Maar niet wanneer zij 

koorts hebben.  
- Heeft iemand uit hetzelfde huishouden koorts, dan blijven kinderen thuis. (zie de bijlagen 

voor een beslisboom of je wel of niet naar school mag komen) 
 
Het RIVM adviseert dat kinderen (4 t/m 12 jaar), die de laatste 14 dagen op vakantie zijn geweest in 
een gebied dat bij vertrek code oranje of rood had, naar school mogen. Oudere kinderen en 
volwassenen wordt geadviseerd om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Zij brengen dus ook hun 
kinderen niet naar school. Wilt u de leerkracht informeren als dit het geval is? 
 
In de bijlagen vindt u meer informatie over de maatregelen die gelden.  
 
Werkwijze bij afwezigheid leerkrachten i.v.m. Coronaklachten 
Wanneer een leerkracht klachten heeft en daarom niet naar op school mag komen gaan we het 
online lesgeven weer oppakken. De eerste ‘ziektedag’ proberen we een invaller te regelen en krijgen 
de leerlingen hun Chromebook mee naar huis. Vanaf de tweede dag starten de online lessen.  
Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, dan blijven de kinderen de eerste dag thuis.  
We gaan niet over tot verdeling van kinderen over verschillende groepen.  
 

Rookvrij schoolterrein  
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij 
schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een 
gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. 
Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving 
zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst 
meeroken.  



Daarom heeft onze school vanaf het nieuwe schooljaar een rookvrij schoolterrein. Er mag dan 
nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, 
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten 
buiten schooltijd. 
 
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij het 
hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving 
voor onze kinderen. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Normaal gesproken plannen we begin van het schooljaar altijd een ‘nieuwjaarsreceptie’. Op deze 
middag/avond konden uw kinderen de klas laten zien en kreeg u informatie over de werkwijze in de 
klassen en bijzonderheden die dit schooljaar plaatsvinden. Helaas kunnen we deze 
nieuwjaarsreceptie niet plannen omdat we dan niet aan de Coronamaatregelen kunnen voldoen. We 
hebben daarom een alternatief bedacht om u toch te informeren. Begin september zult u online een 
bericht van de juffen, meester en kinderen krijgen waarin u alles wordt duidelijk gemaakt.  
 

Schoolreisje 
Het schoolreisje was gepland op 28 augustus. Doordat voor de zomer nog veel onduidelijkheid was 
over wat er na de zomer weer toegestaan zou zijn, was reserveren en voorbereiden niet mogelijk. 
Daarom is in overleg met de oudervereniging besloten het schoolreisje naar het voorjaar te 
verplaatsen. Hopelijk kunnen we dan weer samen met alle hulpouders en leerlingen een dagje uit 
plannen. 
 

Gymdagen 
Dag Groepen locatie 

Dinsdag Groep 3/4  t/m  groep 8 Het Anker  

Donderdag Groep 2  t/m groep 8 
Groep 1 

Het Anker (juf Geertje) 
’t Trefpunt (juf Marloes) 

De leerlingen gymmen in korte broek/legging, shirt en gymschoenen.  
 
 

Tot slot 
Het blijft de komende dagen erg warm. Omdat we ramen en 
deuren open gaan zetten, kunnen we de warmte niet buiten 
houden. Het is daarom belangrijk dat iedereen genoeg 
drinkt. Wilt u daarom uw kinderen een extra flesje water 
meegeven, (voorzien van naam)?  
 
Tot maandag allemaal! 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Beslisboom – neusverkouden 0 t/m 6 jaar 
- Beslisboom – neusverkouden 7 t/m 12 jaar 
- Voorzorgsmaatregelen in onze school 

 
 
 
 



 


