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BELANGRIJKE DATA 
 
9 okt studiedag – leerlingen vrij 
15 okt inrichten klaslokalen 
12-16 okt herfstvakantie 
19-21 okt luizencontrole 
20 okt fietsencontrole 
26 okt omgekeerde kind-ouder 

gesprekken 
27 okt streetwise 
26 - 30 okt omgekeerde kind-ouder 

gesprekken 
2 nov omgekeerde kind-ouder 

gesprekken (gr 5/6) 
6 nov dode hoek les (gr 7 en 8) 
6 – 13 nov week van de mediawijsheid 
9 nov MRvergadering 
25 nov OVvergadering 
4 dec Sinterklaasfeest 
17 dec Kerstviering 
18 dec studiedag – leerlingen vrij 
21 dec – 1 jan kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herfst 
We merken aan alles dat de herfst is begonnen. 
De dagen zijn donkerder, het is frisser, de eerste 
bladeren vallen van de bomen en in school zie ik 
de mooiste herfstwerkstukken tevoorschijn 
komen. Laten we genieten van de prachtig 
kleuren in de natuur en bijzondere luchten die te 
zien zijn! Maar laten we ook weer letten op onze 
veiligheid! We bieden op school nu extra 
verkeerslessen aan en we organiseren een 
fietsverlichtingscontrole. Helpt u als ouder ook 
mee? Check regelmatig of de fiets van uw kind in 
orde is en wanneer het donker weer is, let op uw 
en hun zichtbaarheid.  
 
Ik wens jullie allen een hele fijne herfstvakantie 
in goede gezondheid! 
 
 
Groetjes juf Ellen 

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


Fietsverlichtingscontrole 
Op dinsdag 20 oktober houdt VVN Zwolle van 09:00 uur tot 11:30 uur een fietsverlichtingscontrole bij 
ons op school! De studenten van de tweewieleropleiding van het Deltion College voeren de controles 
uit. Zij vervangen de lampjes, batterijen of soms hele lampen. Ook kijken ze de hele fiets na en doen 
kleine reparaties. Dit alles is gratis en het allerbelangrijkste: de kinderen gaan veilig de donkere tijd 
in. De kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen daarom op dinsdag 20 oktober hun fiets meenemen 
om deze te laten controleren. Wij zijn op zoek naar 4 hulpouders (van 8.45 uur tot 10.30 uur) die ons 
willen ondersteunen, willen klaarzetten en opruimen en de checklist per fiets willen aanvinken wat 
goed is en wat mogelijk vervangen moet worden. Opgeven kan via Parro, of meldt u even aan via de 
groepsleerkracht. 

 
Streetwise 

27 oktober komt ANWB Streetwise bij ons op school. Alle groepen 
krijgen dan een praktijkverkeersles. In de bijlage een brief hierover. 
(Groep 7 en 8 moeten hun eigen fiets meenemen) 

 
Ventilatie 
Vanuit het bestuur is het initiatief genomen om alle scholen van Catent te controleren op de wijze 
van ventilatie. In bijgevoegde brief is hier meer over te lezen. In het kort betekent dit, dat wij in het 
hoofdgebouw in elk lokaal een CO2meter hebben, die voor ons leidend is in de mate van extra 
ventilatie. Zo voldoen we aan de huidige richtlijnen. In de unit komen binnenkort deze meters ook te 
hangen. Tot die tijd blijven we uit voorzorg extra ventileren en staan ramen continu open.  

 
Kinderboekenweek 
Afgelopen week zijn we veel met boeken lezen bezig geweest naast al 
ons andere werk in de klas. Na een spectaculaire opening met een 
tijdmachine ging elke klas aan de slag met een eigen periode uit de 
geschiedenis. U hebt vast al het één en ander op Parro voorbij zien 
komen.  
De leerkrachten hebben gewisseld van groep en daar voorgelezen. Zo 
las bijvoorbeeld juf Frederieke in groep 8 voor en juf Cynthia bij groep 
1/2. Leuk om eens de juf of meester van 
een andere groep te mogen zijn! We 
hebben genoten.  
De kinderen hebben een bezoek aan de 
bibliotheek gebracht en elke klas heeft 

een nieuwe (voorlees)boek ontvangen. En als afsluiter hebben alle 
leerlingen gisteren kunnen genieten van een prachtig voorstelling van 
Maan Kindertheater over Ridder Koen en zongen we vandaag het lied 
‘En Toen’ (kinderen voor kinderen).  
Al met al een geslaagde kinderboekenweek!  
 
 

Bericht van Traverswelzijn 
Eind vorig schooljaar hebben de leerlingen in groep 5 t/m 8 meegedaan in de wijk met het 
Poëzieproject. Naar aanleiding daarvan hebben we onderstaand bericht ontvangen: 
 
Beste dichters en vormgevers in Westenholte, 
  
Goed nieuws! We hebben het geld bij elkaar om de mooie gedichten die jullie hebben gemaakt op 
folie te laten drukken en die op de tafeltjes in het Anker te plakken. Het Anker zelf wil bijdragen, een 
van de dichters, de wijkvereniging en vanuit het Poëzieproject kunnen we meebetalen. Het idee is om 
dit binnenkort te laten maken en dan 27 november ’s avonds in het Anker met een feestelijke 



bijeenkomst te presenteren. Alles natuurlijk onder voorbehoud van de corona maatregelen. Maar 
noteer vast de datum! 
Ik hoop dat tegen die tijd ook duidelijk is of er misschien een boekje gemaakt kan worden… 
  
Ondertussen willen we wel alvast iedereen die heeft meegedaan met het Poëzieproject uit 
Westenholte en Stadshagen uitnodigen om elkaar te ontmoeten (op afstand) en onder het genot van 
een bakje soep wat mooie gedichten te horen en te zien. Dit is volgende week vrijdag van 16.00 tot 
18.00 uur bij Jongerencentrum LevelZ in Stadshagen. Bij droog weer buiten, bij nat weer binnen met 
een maximum aantal van 30 personen. In de flyer staat meer informatie hierover. 
 

Behandeling vloeren 
Vandaag hebben de kinderen (groep 1 t/m 6) hun tafels en stoelen naar ’t Trefpunt verhuisd. 
Bedankt jongens en meiden voor jullie fantastische hulp! En vanavond hebben vele ouders geholpen 
om de kasten en bureaus te verplaatsen. Ook ouders, heel erg bedankt! Het was met een half uurtje 
al klaar. Top! 
Nu kan Jan Tijs, onze conciërge, de komende dagen aan de slag om de vloeren van een nieuwe laag 
te voorzien.  
Donderdag 15 oktober gaan we alle lokalen weer inrichten. We starten om 18:30 uur. Extra hulp is 
nog zeker welkom. We hebben nu 6 ouders, met een paar meer kunnen we ook de tafels van de 
leerlingen weer in de lokalen zetten. Dan kunnen de kinderen maandag rustig starten.  

 
Bijlagen: 

- Brief Catent - Ventilatie 

- Streetwise 

- Poëzieproject 

 
 
 


