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Leerlingenraad  
Verschillende ideeën van de leerlingenraad 
worden op dit moment opgepakt en worden 
de eerste stappen gezet om ze in de praktijk 
te brengen. Zo gaat de leerlingenraad 
maandag in overleg met een adviseur van 
Natuur- en Milieueducatie Zwolle over het 
vergroenen van het schoolplein. Hoe 
kunnen we planten, struiken en bloemen op 
schoolplein plaatsen en kunnen we toch 
lekker blijven voetballen en met de fietsen 
en karren rondrijden? We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen! 

 

 

 
telefoonnummer: 
038-3035595 
 

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

BELANGRIJKE DATA 
 
6 nov dode hoek les (gr 7 en 8) 
6 – 13 nov week van de 

mediawijsheid 
12 en 19 nov MEC muziek  
9 nov MRvergadering 
25 nov OVvergadering 
4 dec Sinterklaasfeest 
17 dec Kerstviering 
18 dec studiedag – leerlingen vrij 
21 dec – 1 jan kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trots 
Wat ben ik blij met onze leerlingen, ouders en 
team. Elke keer moeten we ons weer 
aanpassen aan wat de overheid van ons 
verwacht. De geplande oudergesprekken die 
we zo graag in school wilden voeren, moesten 
ineens weer online. Leerlingen die onverwacht 
door Corona thuis in quarantaine moeten en 
daardoor een hele tijd niet bij hun klasgenoten 
en leerkracht kunnen zijn. Wat gaat iedereen 
er geweldig mee om! We waren allemaal 
online bij de gesprekken, leerlingen maken 
praatjes via een Chromebook met hun 
thuiszittende klasgenoten. En de juffen en 
meester begeleiden tussendoor ook nog deze 
kinderen thuis. Met één woord.. TROTS!  
Onverminderd voelen wij steun van u en zien 
wij betrokkenheid bij wat we nog wel kunnen 
doen in school.  
 
Bedankt allemaal! 
 
Groetjes juf Ellen 

http://www.kbsdevlieger1.nl/
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Sint Maarten 
In het kader van Corona vinden we het niet gepast om kinderen te stimuleren op pad te gaan voor 
Sint Maarten. We maken daarom dit jaar geen lampionnen met de kinderen om langs de deuren te 
gaan. We hebben al verschillende alternatieven gehoord van ouders. Zij gaan bijvoorbeeld met hun 
kinderen snoepjes in hun eigen tuin verstoppen en zoeken. Wellicht een leuk alternatief? 

 
 

Ophalen kinderen  
We zien de laatste tijd regelmatig ouders bij school staan die hun hond bij zich 
hebben. Heel gezellig natuurlijk, maar dat geldt niet voor iedereen. We hebben 
bericht gekregen van andere ouders dat hun kind zich onveilig voelt als het uit 
school komt wanneer er honden voor school staan. Wilt u als u uw hond 
meeneemt, aan de overkant van de weg blijven staan? Op deze manier is er voor 
de kinderen een open doorgang naar buiten, zonder zich onveilig te voelen als ze 
langs een hond moeten lopen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 
 

Eten en drinken  
Op school hebben we de gewoonte om in de ochtendpauze 
fruit te eten en wat te drinken. In de middag pauze is het tijd 
voor boterhammen en drinken. We zien echter steeds vaker 
dat kinderen koekjes en snoep mee naar school krijgen. Dit is 
eigenlijk niet de bedoeling. We hebben geen verbod op deze 
etenswaren, maar willen gezond eten wel stimuleren. We 
vinden het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ouders 
om te bepalen wat hun kinderen eten. Wel geven we u het 
advies om het bij fruit, groente en brood te laten. De koekjes 
en snoepjes zijn voor thuis. Zo voorkomen we ‘scheve 
gezichten’ bij andere kinderen die deze zoetigheid niet 
meekrijgen.  
 
Daarnaast krijgen we wel eens te horen dat kinderen hun eten niet allemaal opeten en weer met 
halfvolle trommels of bekers thuis komen. Dat is natuurlijk erg vervelend, want het is voor alle 
kinderen belangrijk dat ze goed eten gedurende de dag. Gezond en voldoende eten geeft uw kind 
energie om goed te kunnen leren en te concentreren.  
Het is voor de leerkracht niet haalbaar om bij alle kinderen de trommels en bekers te controleren na 
de pauze. Mocht het (voldoende) eten een probleem zijn bij uw kind, neemt u dan contact op met de 
leerkracht. Wellicht kan hij of zij, samen u en uw kind naar een oplossing zoeken zodat er wel goed 
op school gegeten wordt.  
 
 

MEC muziek 
Volgende week donderdag komt MEC muziek weer bij ons in de 
klassen. De kinderen uit groep 1 t/m 7 krijgen allemaal keyboardles 
en groep 8 mag zich trainen in het DJ-schap! Veel plezier allemaal  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Corona 
Op dit moment hebben we binnen school te maken met twee gezinnen waar Corona is 
geconstateerd. Deze kinderen zitten helaas 10 dagen thuis in quarantaine. We hebben dagelijks 
contact met deze kinderen. Ze doen het super goed! Huiswerk wordt goed gemaakt, de juffen en 
meester videobellen en klasgenoten kunnen in de pauze even gezellig met deze leerlingen 
(online)kletsen. Nog even volhouden en dan zien we jullie weer op school! 

 
Middelbare scholen 
Helaas zijn de middelbare scholen genoodzaakt hun open dagen online te houden. Toch ontvangen 
zij u graag. Via de zwolsescholengids.nl vindt u meer informatie. Ook via de website van de scholen 
zelf vindt u meer informatie. De digitale bijeenkomsten werken vaak wel op aanmelding, meldt u dus 
hiervoor aan.  

 
Bijlagen: 

- Artikel ‘Zwolle tegen kinderarmoede’ 
 


