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Pietenochtend groep 1/2 

Vrijdag 27 november staat de 
Pietenochtend gepland. Dit jaar helpt groep 
8 bij het begeleiden van de groepjes 
kinderen bij de spelletjes. Jongens en 
meiden, heel veel plezier! Hopelijk slagen 
jullie allemaal en gaan jullie met een 
pietendiploma op zak weer naar huis.  
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BELANGRIJKE DATA 
 
19 nov Muziekles van MEC 
25 nov OVvergadering 
27 nov Pietenochtend groep 1/2 
4 dec Sinterklaasfeest 
17 dec Kerstviering 
18 dec studiedag – leerlingen vrij 
21 dec – 1 jan kerstvakantie 
11 jan MRvergadering 
13 jan studiedag – leerlingen vrij 
19 jan schoonmaakavond M-Z 
22 jan – 1 feb voorleesweken 
15 feb Carnaval op school 
15-16 feb verwijzingsgesprekken VO 
22 – 26 feb voorjaarsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie ginds komt…. 
 
En toen was daar Sinterklaas al weer in 
Nederland! Gelukkig is de beste man weer 
veilig in zijn onderkomen aangekomen. Onze 
school is weer in stijl aangekleed, de grote 
stoel staat weer voor hem klaar en de lootjes 
zijn getrokken. Op 4 december zal hij onze 
school aandoen. Natuurlijk met de nodige 
afstandsmaatregelen. We kijken er erg naar 
uit!  
 
En vrijdag gaan we al weer starten met de 
voorbereidingen voor onze kerstviering. Dit 
jaar wordt het een Kerstbios! Voor de kinderen 
op school en vervolgens voor u en de kinderen 
thuis. Te zijner tijd krijgt u meer informatie, we 
proberen er voor iedereen weer een sfeervol 
moment van te maken.  
 
Vol verwachting…. 
 
Groetjes juf Ellen 

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


Juf Merel 
Misschien heeft uw kind het al verteld thuis. Juf Merel is 
er weer! Ze komt dit schooljaar dagelijks bij ons op 
school werken als onderwijsassistent. We kunnen haar 
inzetten door de toegekende ‘Corona subsidie’. Juf Merel 
heeft vorig jaar bij ons stage gelopen en is inmiddels 
afgestudeerd. We zijn erg blij met juf Merel en wensen 
haar een hele fijne tijd bij ons op school.  
 

 
Bewegend leren  
Wist u dat wij op school steeds meer ‘bewegend leren’? Vooral in groep 1/2, groep 3/4 en groep 4/5 

zijn we regelmatig buiten op het plein bezig met rekenen, spelling en 
taal. Door bewegend te leren stimuleren we de hersenen in de 
‘actieve stand’ de lesstof op te nemen. Onderzoek wijst uit dat door 
te bewegen de doorbloeding in de hersenen beter is, en dus het leren 
makkelijker gaat. Daarnaast trainen we de hersenhelften met elkaar 
samen te werken.  
 
De komende studiedagen (in januari en maart) zullen we met het 
team ons bijscholen in neuromotorische rijping. Hieronder in het 
kader een korte toelichting over het ‘waarom’.  

 

Ze zitten in iedere klas: kinderen met concentratieproblemen, planningsproblemen, 
organisatieproblemen. Kinderen die het lastig vinden om stil en recht te zitten. 
Kinderen die vastlopen op de vakgebieden. Kinderen die moeite hebben met het 
omzetten van een verbale opdracht naar een motorische handeling. Die wel feiten 
kunnen onthouden, maar moeite hebben met leggen van verbanden of geen 
samenhang zien. In spiegelbeeld blijven schrijven of een beroerd handschrift blijven 
houden, spellend blijven schrijven. 
  
Al deze belemmeringen zijn uiteindelijk vaak terug te voeren op de verbindingen in 
het brein. Beweging is de eerste taal van een kind. Door middel van bewegen gaat 
het kind de wereld verkennen en leert het zijn lichaam controleren. Het meest 
ingewikkelde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan of te 
zitten (houding vasthouden). Zo lang een kind dit niet kan, heeft het onvoldoende 
lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal goed te kunnen leren. 
En deze neuro-motorische rijpheid heb je nodig om tot leren en ontwikkeling te 
komen. 

 
 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Jasper de Weerdt (vader van Xavier, gr 4) neemt van af 9 november 2020 zitting in de MR. Welkom 
Jasper! Hij vervangt Edo Koch. Edo heeft bij de laatste vergadering afscheid genomen. Edo, bedankt 
voor je tijd, inzet en goede ideeën!  
 
Lijkt het jou ook leuk om deel te nemen in de MR? Of wil je wel een keer een vergadering bijwonen? 
Laat het weten via mr.vlieger1@catent.nl 
 
 
  
  

 
  



Eetbaar groen op ons plein 
De leerlingenraad gaat binnenkort met het advies dat we hebben ontvangen van het CNME 
Overijssel aan de slag voor ‘eetbaar groen op ons plein’. De plannen liggen er, de ideeën zijn 
uitgewerkt en worden in december en januari door de leerlingraad in concrete acties omgezet. Om 
daar alvast op vooruit te lopen wil ik u om hulp vragen… Heeft u of kent u iemand die groene vingers 
heeft en de beschikking heeft over frambozenstekken of doornloze bramen welke wij zouden 
kunnen gebruiken in het voorjaar? Het is nu de tijd van het 
jaar om de uitlopers ‘her te gebruiken’ als nieuwe stekken. 
Wilt u ze voor ons inkuilen zodat we ze in februari of maart 
direct op het plein in de grond kunnen zetten? 
Mocht u ons hieraan willen helpen? Laat het weten aan 
onze leerlingenraad via directie.vlieger1@catent.nl 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!  

 
 
 
 
Bijlagen: 

- N.v.t.   
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