
Het 

Vliegernieuws 
 

SCHOOLJAAR 2020-2021  13 januari 2021 – nr 10 

 

 
telefoonnummer: 
038-3035595 
 

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

Beste ouders/verzorgers, 
  
We zitten in de tweede week van het thuisonderwijs en er komt nog een derde week bij.  
Wij zien dat de kinderen over het algemeen goed aanhaken op de online lessen/instructies.  
Een groot compliment naar u, want niet alleen de leerkrachten moesten weer snel omschakelen, 
dat gold ook voor u. 
Heel fijn dat u het zo oppakt en we hopen dat u de moed er in kunt houden. 
  
Zowel de online lessen als de noodopvang verliepen de afgelopen week goed.  
Het is altijd weer spannend of de ICT meewerkt, soms was dat niet het geval. 
De berichten die via nieuwsmedia werden gedeeld over crisis in de noodopvang komen niet 
overeen met de praktijk van Vlieger 1. We hebben echt wel een heleboel aanvragen/kinderen, het 
is ook bij ons 'minimaal' een verdubbeling ten opzichte van de lockdown in maart. Gelukkig 
hebben we met juf Moniek, juf Rianne, juf Merel, juf Geertje en hulp van studenten en als 
achtervang de leerkrachten, een prachtig team ‘noodopvang’ gerealiseerd.  
De kleuterleerkrachten vangen dagelijks de jongste kinderen van de noodopvang op en verzorgen 
tevens voor kleine groepjes online lessen voor alle kinderen van 1-2.  
Door deze organisatie zitten de kinderen redelijk geclusterd, is er rust in de school en hebben de 
leerkrachten de tijd om hun eigen werk goed te blijven doen. Uiteindelijk zijn alle kinderen daar bij 
gebaat. 
   
Ik begrijp het wanneer u vragen heeft over het effect die deze periode op het leren en 
welbevinden van uw kind heeft.  
We doen onze uiterste best om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Hopelijk heeft u daar 
vertrouwen in. 
   
Met hartelijke groet, houd vol en blijf gezond! 
 
Ellen 
 

BELANGRIJKE DATA 
 
19 jan schoonmaakavond M-Z 
22 jan – 1 feb voorleesweken 
15 feb Carnaval op school 
15-19 feb verwijzingsgesprekken VO 
22 – 26 feb voorjaarsvakantie 
1 maart Leerlingen vrij – studiedag 
2-5 maart luizencontrole 
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Verlengde lockdown 
Zoals u dinsdag tijdens de persconferentie hebt kunnen horen, wordt de lockdown voor het 
basisonderwijs voorlopig met 1 week verlengd. We gaan op dezelfde wijze verder zoals we dit nu al 
doen, met uitzondering voor groep 1-2. Er worden voor hen vaker online momenten gepland. Houd 
dus Parro goed in de gaten.  
Voor groep 8 zijn we in goed overleg met het bestuur en het regioplatform voor PO en VO. Voor hen 
zit de schooladvisering eraan te komen. We zullen zorgvuldig een plan maken om tot een juiste 
advisering voor deze leerlingen te komen. Verdere informatie hierover volgt binnenkort via Parro 
naar deze groep leerlingen.  
 
Nieuw huiswerk: 
Voor sommige groepen is het nodig dat zij nieuwe materialen krijgen voor 
het thuisonderwijs van volgende week. Voor deze leerlingen is er 
vrijdagmiddag 15 januari tussen 13:00 uur en 14:30 uur gelegenheid om op 
school te komen en deze spullen op te halen. Wanneer het nodig is dat er 
huiswerk wordt opgehaald, dan zal de leerkracht dit op Parro zetten. Krijgt 
u geen bericht, dan hoeft er dus niets opgehaald te worden. We hebben de 
vorige lockdown ervaren dat dit heel rustig en geleidelijk verloopt. Wilt u bij het halen van de spullen 
op de afstand letten tot elkaar? En uit voorzorg vragen wij u als volwassene een mondkapje te 
dragen als u de school binnen komt.  

 
Schoonmaakavond 
Wederom komt deze avond te vervallen.  
 
Corona - statistieken 
Catent houdt voor de statistieken op stichtingsniveau bij hoeveel medewerkers en kinderen positief 
getest zijn op COVID-19.  
Zou u mij dit door willen geven wanneer dit in uw thuissituatie aan de orde is (via 
directie.vlieger1@catent.nl)? Wellicht ten overvloede, dit hoeft alleen als uw kind staat ingeschreven 
op de Vlieger 1. Er worden geen gegevens gedeeld, alleen aantallen. 
 

Noodopvang 
Voor komende week verzorgen we net als afgelopen twee weken de noodopvang. Tijdens de 
noodopvang volgen de leerlingen de online lessen en werken ze vervolgens aan hun eigen huiswerk. 
Ze kunnen met hun vragen bij de collega’s terecht die de noodopvang verzorgen of als de leerkracht 
op school is bij hun leerkracht. Deze kinderen zijn wel zelf verantwoordelijk voor hun huiswerk, net 
als de leerlingen die thuis werken. Ze krijgen dus geen extra lessen op school, we zijn echt een 
opvang deze dagen. Uiteraard kijken we op school wel met ze mee, maar wees u ervan bewust dat 
het voor ons niet mogelijk is om bij alle leerlingen te checken of alles af is. Daarvoor zijn er nu echt te 
veel leerlingen op school en hebben leerkrachten te weinig tijd omdat zij continu online zijn met 
leerlingen. Een stukje begeleiding/controle hebben deze leerlingen dus nog wel van u nodig. 
 
Wilt u per mail aangeven op welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang voor komende 
week? Van de leerlingen die wij zelf hebben uitgenodigd, weten we wanneer ze komen. Zij hoeven 
niet opnieuw aangemeld te worden.  
En wilt u uw kinderen oortjes/hoofdtelefoon meegeven voor tijdens de online 
lessen (dit geldt niet voor groep 1-2).  
 
Nieuwe leerlingen gezocht! 
Zoals u weet, zijn wij een relatief kleine school, waar een gemoedelijke sfeer heerst en waar de 
klassen niet te groot zijn. We zijn trots op onze school en willen dat graag zo houden. We vragen u 
daarom om hulp. Om ook komende jaren het onderwijs in deze vorm te kunnen blijven geven, met 
goede kwaliteit, veel aandacht voor leerlingenzorg en met gedreven personeel, kunnen we wel wat 
extra leerlingen in groep 1 gebruiken. In die groep zijn enkele leerlingen minder aangemeld dan 



voorgaande jaren, waardoor we in leerlingenaantal iets teruglopen. Dat betekent ook iets voor onze 
personele bezetting. Met een paar leerlingen extra kunnen we net wat meer personeel aanhouden, 
waardoor we bepaalde zorg en ondersteuning, zoals we die nu bieden, kunnen behouden. Wilt u uw 
oren en ogen open houden en potentiële nieuwe leerlingen voor onze school (en hun ouders 
uiteraard ) informeren over onze school? Wellicht dat zij zich bij ons kunnen aanmelden, waardoor 
we net die ene klas meer kunnen vormen of extra ondersteuning in de klassen kunnen behouden.  
We hebben geen ambitie om de school te laten groeien, maar willen wel ons leerlingaantal op peil 
houden. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!  
Informatie over onze school is te vinden op onze website: www.kbsdevlieger1.nl. Daar leest u over 
onze visie, ambities en praktische zaken.  
 

Nieuwe kasten 
De vrijdag voor de kerstvakantie zijn onze nieuwe kasten geleverd. En wat zijn we er blij mee! De 
klassen zien er prachtig uit. We zijn nu in overleg met het bestuur of we de school van binnen van 
een nieuw likje verf kunnen voorzien. Het idee is, om het ‘knal’oranje te vervangen door een 
zachtere kleur. Het oranje gaat niet helemaal verdwijnen, maar het wordt wel minder overheersend. 
We blijven bezig met het verfraaien van onze fijne school . Hopelijk kunnen we er weer snel samen 
van genieten.  
 
  
 
 

 
 
Bijlagen: 

- N.v.t. 
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