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Schoolpicknick 
Vrijdag gaan we met de hele school picknicken. Groep 
1/2 in de ochtend met hun fruit en drinken en de rest 
van de school tussen de middag tijdens de lunch. Bij 
mooi weer doen we dit 
buiten en anders in de 
school. De 
oudervereniging zorgt 
voor een lekkere 
verrassing voor de 
kinderen.  

 
 
 
 

Gepaste kleding!  
Zoals al in het vorige Vliegernieuws vermeld, ventileren 
we de school goed. Dit betekent dat ramen en deuren 
veel open staan. We merken dat het met deze 
temperaturen al fris wordt in de lokalen. Wilt u uw 
kinderen met regelmaat vragen of zij het warm genoeg 
hebben? We moeten ons er op 
gaan kleden. Binnenkort krijgen 
wij een keuring en horen we in 
hoeverre we onze wijze van 
ventilatie kunnen of moeten 
aanpassen.  
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BELANGRIJKE DATA 
 
28 aug Schoolpicknick 
31 aug Start cultuurweken - kunst 
4 sept schoolfotograaf 
30 sept start kinderboekenweek 
9 okt studiedag – leerlingen vrij 
12-16 ok herfstvakantie 
 
 
 
 
 

Mooie start 
We zijn al weer twee weken op 
weg met het schooljaar. Wat 
hebben we weer mooie 
vakantieverhalen gehoord van 
elkaar. De eerste week hebben we 
vooral veel aandacht aan elkaar 
besteed. De groep leren kennen, 
weer wennen aan elkaar, de juf of 
meester leren kennen en natuurlijk 
de weg in de klas weer weten te 
vinden. Zo langzamerhand heeft 
iedereen zijn draai weer gevonden.  
We kijken uit naar de komende 
twee weken, onze (uitgestelde) 
cultuurweken. Er staan weer leuke 
onderdelen op het programma met 
een workshop van Maarten Keijzer 
voor alle kinderen. Helaas nog 
zonder een presentatie in school 
aan u als ouder. Gelukkig is daar 
iets anders op bedacht. Hopelijk 
zien we u snel weer als de 
richtlijnen het toestaan! 
 
Groetjes juf Ellen 

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


Vooraankondiging schoonmaakavond/ inrichting 
lokalen 
Zoals jullie weten is voor de zomervakantie de 
schoonmaakavond niet door gegaan. We hebben deze 
verplaatst naar oktober 2020. Nu is het zo dat we in de 
herfstvakantie de vloeren in de lokalen laten behandelen 
met een nieuwe beschermlaag. Dit betekent dat de lokalen 
helemaal leeg gehaald moeten worden. Tevens zijn we in 
overleg met Eromes Marko voor ontwerpen van nieuwe 
kasten in de lokalen. Dit alles bij elkaar maakt, dat we bezig 
zijn met een plan om een efficiënte en handige planning te maken waarin we dit kunnen 
combineren. We vragen jullie hulp hierbij. Vooral voor het in en uitpakken van de lokalen en de 
schoonmaak van de spullen en lokalen. Binnenkort kunt u op Parro een uitnodiging tegemoet zien 
waar u zich kunt aanmelden om bij bepaalde activiteiten te helpen. Dit alles met in achtneming van 
voldoende afstand van elkaar. Een spontane inloop bij de verhuizingen en schoonmaak doen we dus 
niet. We hopen op uw hulp te kunnen rekenen. Data en tijdstippen volgen zo spoedig mogelijk.  
 

 

Parro  
Begin augustus heeft Parro een aantal wijzigingen doorgevoerd, 
waardoor u als ouder opnieuw hebt moeten inloggen in Parro. Bij de 
meeste mensen ging dit prima, maar een paar ouders kregen Parro 
maar weer moeizaam op gang. Na wat hulp vanuit onze kant is het 
ook bij die ouders gelukt. We hopen dat het nu bij iedereen weer 
werkt. Als dat niet het geval is, dan kunt u contact opnemen met juf 
Sanne (s.vrolijken@catent.nl). Zij kan u verder helpen.  

 
Privacyvoorkeuren 
In Parro kunt u onder instellingen aangeven welke privacy voorkeuren u heeft. U kunt daar zelf 
wijzigingen aanbrengen in het gebruik van beeldmateriaal van uw kinderen voor de website, 
nieuwsbrief, parro etc. 
 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 4 september komt de schoolfotograaf weer op school. Dit jaar worden 
er geen foto’s gemaakt met broertjes en zusjes die niet bij ons op school 
zitten. Dit in verband met de naleving van de Coronamaatregelen. Alle andere 
foto’s worden wel gemaakt. Dus klassenfoto, individueel en met broertjes en 
zusjes die hier wel op school zitten.  
De achtergrond van de foto zal dit jaar wit zijn. Dus houdt u rekening met de 
kleding van de kinderen?  
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Bijlagen: 

- Bijlage – kleedjesmarkt in eigen tuin 
 

- Podium voor talent: Jeugdtheaterschool Zwolle 
 
In de bijlage vindt u een folder van de Jeugdtheaterschool Zwolle.  
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid bent om je in te 
spannen voor een mooi eindresultaat, dan biedt de Jeugdtheaterschool Zwolle je alle ruimte 
om te schitteren. 
 
Dit seizoen starten theater- en musicalcursussen voor 8 t/m 12 jaar en 12 t/m 17 jaar. Een 
jaar lang theater / musical lessen en toewerken naar een mooie eindvoorstelling. 
 
De opleidingsklassen zijn voor 9 t/m 13 jaar en 14 t/m 21 jaar: acteerlessen voor kinderen en 
jongeren die de podiumkunst bovengemiddeld interessant vinden. 
 
Er wordt les gegeven / gerepeteerd in Zwolle-Zuid, Stadshagen, Assendorp en Zwolle-
Centrum. 
 
In de week van 14 t/m 18 september zijn er kennismakingslessen voor onze theater en 
musical cursussen. Op zaterdag 19 september zijn de audities voor de opleidingsklassen. 
 
Informatie over locaties, tijden, kosten en opgeven gaat via de website: 
jeugdtheaterschoolzwolle.nl. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


