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Bibliotheek bezoek 
We waren net gestart met 
groepsbezoeken aan de 
bibliotheek. Helaas zijn deze 
bezoeken voorlopig allemaal 
weer geannuleerd n.a.v. de 
strengere maatregelen van het 
kabinet omtrent het 
Coronavirus. Het lenen van 
boeken is nog wel mogelijk. 
We zijn nog met elkaar in beraad hoe we dit met 
onze groepen vorm willen gaan geven en hoe we 
dan de boeken (laten) halen.   
 
Typeles 
Enkele ouders van onze school hebben gevraagd 
aan Klaasje Schepers of zij voor een groepje 
kinderen een typeles kan verzorgen. Na de 
kerstvakantie zal Klaasje Schepers een typecursus 
aanbieden na schooltijd in onze school. Dit zal op de 
donderdagmiddagen zijn van 14:30 – 15:15 uur. Er 
zijn inmiddels 7 kinderen aangemeld, er is nog 
ruimte voor meer kinderen. In de bijlage vindt u 
meer informatie hierover.  
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BELANGRIJKE DATA 
 
Vanaf 26 okt omgekeerde kind-ouder 

gesprekken 
27 okt streetwise 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 Bedankt! 

Het was een fijne eerste week na de 
herfstvakantie! En met een prachtige 
glimmende vloer. Ik wil alle hulpouders 
en hulpkinderen bedanken voor het 
leeghalen en weer inrichten van de 
lokalen. Het leek een hele klus, maar 
met een uurtje was het al weer klaar. 
Fijn dat het zo kon! 
 
En COVID-19 lijkt ons op dit moment te 
sparen. Hopelijk blijft dat zo. We 
hebben nog niet te maken met 
leerlingen dit in quarantaine moeten. 
En ook onze leerkrachten zijn er 
allemaal. Met wat kleine aanpassingen 
kunnen we gelukkig nog redelijk 
‘normaal’ ons werk doen op school. We 
prijzen ons gelukkig  
 
 
Groetjes juf Ellen 

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


Cito toetsen 

In de weken voor de herfstvakantie zijn de Cito’s van eind vorig schooljaar afgenomen. Destijds 
waren ze niet afgenomen door de bijzondere situatie waar we in zaten. Inmiddels zijn de kinderen 
weer helemaal gewend en vinden we het waardevol om te meten hoe de leerlingen zich ontwikkeld 
hebben. Gemiddeld genomen zijn we erg tevreden en zijn de resultaten erg mooi. We mogen trots 
op de leerlingen zijn! Uiteraard zijn er altijd uitschieters van leerlingen die minder zijn gegroeid of 
juist veel meer dan we hadden verwacht. Vandaag hebben we groepsbesprekingen gevoerd en 
hebben we afspraken gemaakt over hoe we ons aanbod in de klas bij kunnen stellen naar de 
behoeften van de leerlingen.  
 
De resultaten zijn of worden met de leerlingen besproken. Tijdens de gesprekken volgende week kan 
hier ook kort over gesproken worden, maar deze gesprekken zijn vooral bedoeld om ook van u te 
horen hoe het gaat met uw zoon of dochter. Hoe kunnen we het aanbod op school fijner of beter 
maken voor hem of haar?  
 

Leerlingenraad 
In september is onze nieuwe leerlingenraad gekozen en voor de 
herfstvakantie hebben we met deze nieuwe raad bij elkaar gezeten. 
Sjors (4/5), Roos (5/6), Fenne (5/6), Loïs (7), Ruben (7) en Davey (8) 
zijn de gelukkigen. De leerlingen zijn erg enthousiast en zitten vol 

leuke ideeën. Natuurlijk aan hen de taak om te overleggen hoe ze deze ideeën werkelijkheid kunnen 
laten worden. Binnenkort zult u meer van hen horen.  
 
 

Streetwise 
Dinsdag a.s. verzorgt de ANWB de Streetwise lessen bij ons op school. Met deze verkeerseducatie 
brengen we de kinderen meer inzicht in het verkeer bij en vergroten we hun verkeersveiligheid.  
 
Groep 1 en 2: Toet Toet  (op school in ’t Trefpunt) 
Groep 3 en 4: Blik en klik (in ’t Anker) 
Groep 5 en 6: Hallo auto (bij WVF) 
Groep 7 en 8: Trapvaardig (op het schoolplein) 
 
De kinderen komen deze dag gewoon naar school, 
vanuit school vertrekken de groepen naar de locatie 
waar de lessen zijn.  
 

 
Bijlagen: 

- Brief, verzoek om deelname onderzoek 

- Typeles 
 

 
 
 


