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Met verkoudheid naar 
school 
Sinds afgelopen maandag 
mogen alle leerlingen van de 
basisschool met een ‘normale’ 
verkoudheid weer naar school. 
Toch zijn er nog wel regels en 
uitzonderingen. Het blijft dus 
soms best lastig om te bepalen 
of je kind wel of niet naar school 
mag. In de bijlage daarom een 
‘beslisboom’ welke u kan helpen 
een juiste keuze te maken.   
 

 

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

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

BELANGRIJKE DATA 
 
30 sept start kinderboekenweek 
6 okt   MEC muziek (gr 1-8) 
7 okt   Maan – kindertheater  

(gr 1-8) 
9 okt studiedag – leerlingen vrij 
12-16 okt herfstvakantie 
19-21 okt luizencontrole 
20 okt fietsencontrole 
26 okt omgekeerde kind-ouder 

gesprekken 
27 okt streetwise 
29 okt omgekeerde kind-ouder 

gesprekken 
2 nov omgekeerde kind-ouder 

gesprekken (gr 5/6) 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn er weer allemaal! 
Afgelopen maandag waren we weer als vanouds met alle 
leerkrachten op school. Geen zieken, geen verkoudheden 
en niemand die getest moest worden. Fijn!  
Sinds deze week mogen ook alle leerlingen weer met een 
‘normale’ verkoudheid op school komen. Zo 
langzamerhand lijkt het op school steeds meer richting 
het oude te gaan. Natuurlijk blijven we veel oog voor 
hygiëne en ventilatie houden. Ouders, bedankt voor al 
jullie fijne, meelevende en meedenkende reacties! Dat 
wordt erg gewaardeerd.  
 
Vorige week hebben we de cultuurweek afgerond. Bekijkt 
u online allemaal de kunstwerken die de kinderen 
hebben gemaakt? In school hangt ook een poster met de 
kunstwerken in het klein (zie hiernaast).  
 
En dan is ons volgende project al weer in aantocht. De 
kinderboekenweek! De juffen en meester zijn al druk aan 
het oefenen voor een leuke gezamenlijke opening 
volgende week….’Reis mee terug in de tijd’.  
 
Wat hebben we toch afwisselend en leuk werk!  
 
Groetjes juf Ellen 

http://www.kbsdevlieger1.nl/
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Kinderboekenweek 
Volgende week start de kinderboekenweek. 
Natuurlijk besteden we hier op school ook weer 
aandacht aan. Het thema is dit jaar ‘En Toen?’ – 
Reis mee terug in de tijd.  
Elke klas gaat met een eigen periode in de 
geschiedenis aan de slag. Van je eigen 
geschiedenis, tot de Romeinen of Egyptenaren. We leggen de link met onze lessen Wereld 
Oriëntatie.  
MECmuziek komt deze week ook en zal aansluitend op dit thema een muziekworkshop verzorgen 
voor alle groepen. Maan kindertheater komt 7 oktober een voorstelling geven over Ridder Koen. 
Gaat u thuis ook aan de slag met lezen? Zowel het zelf lezen als ook het voorlezen blijft t/m groep 8 
heel belangrijk. Natuurlijk staat hierbij het leesplezier voorop.  
 

Kassabonnen actie!! 
En spaart u mee voor onze schoolbibliotheek? Levert u de bonnetjes 
van uw aankopen bij Westerhof Boekhandel in Stadshagen bij ons 
in? Voor 20% van het aangekochte bedrag mogen wij als school 
boeken uitzoeken bij hen.  
De bonnen kunnen bij de leerkracht ingeleverd worden. Vorig jaar 
hebben we hier ook aan meegedaan en we hebben een paar mooie 
boeken kunnen krijgen! 

 

 
Medezeggenschapsraad 
Onze Medezeggenschapsraad (MR) is dringend op zoek naar een nieuw lid vanuit de oudergeleding. 
Wilt u meepraten over het onderwijs en de organisatie bij ons op school? Twijfel niet en meldt u aan! 
(We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.) Wilt u meer informatie, neem dan contact met de MR op. 
Op dit moment zitten juf Sanne Vrolijken, juf Tineke van Dijk, Jessica van Burgel en Edo Koch in de 
MR. Edo Koch treedt af en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. (mr.vlieger1@catent.nl) 
 

Omgekeerde kind-ouder gesprekken 
In de week van 26 oktober a.s. (week 44) staan de eerste gesprekken met u en uw kind gepland. We 
zijn voornemens deze gesprekken weer in school te voeren. We zijn van mening dat we met een 
duidelijke registratie, bewegwijzering en afspraken waar men 
wacht op het gesprek, dit volgens de huidige richtlijnen moeten 
kunnen organiseren. Begin oktober kunt u de uitnodiging voor 
het inschrijven via Parro verwachten. De gesprekken van groep 
5/6 zullen ook op maandag 2 november gehouden worden i.v.m. 
andere verplichtingen van juf Sanne.   
Mocht u een fysiek gesprek op school niet zien zitten, dan is een 
online afspraak ook mogelijk. Via Parro krijgt u bericht hoe u dan de afspraak kunt maken met de 
leerkracht.  
 

Inrichten lokalen na behandeling vloeren  
De aanmeldingen van hulpouders voor het ontruimen en weer inrichten van de lokalen in het 
hoofdgebouw loopt gestaag. Voor het leeghalen van de lokalen hebben we voldoende ouders. Voor 
het inrichten nog niet. Wie heeft er tijd om in de herfstvakantie op donderdagavond (15 oktober van 
18:30 uur tot ca 19:30 uur) een handje te komen helpen? Laat het via Parro weten, of anders door 
een mail naar directie.vlieger1@catent.nl te sturen. De ouders van de leerlingen in groep 7 en 8 
hebben geen oproep gehad via Parro, maar uiteraard zijn zij ook welkom om te komen helpen.   
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Schoonmaakavond  
De schoonmaakavond van afgelopen juni hadden we verplaatst naar oktober a.s. Nu gaan we in de 
herfstvakantie de vloeren behandelen en krijgen we in december nieuwe kasten in de lokalen. Het 
lijkt ons daarom beter om de schoonmaakavond pas na deze activiteiten te plannen. We vragen u (de 
ouders met achternaam M-Z) om dinsdagavond 19 januari in de agenda te reserveren. Te zijner tijd 
ontvangt u meer informatie hierover.  
 

 
Bijlagen: 

- Beslisboom – BOINK 

 
 
 


