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Verbindend Gezag 
Zoals u waarschijnlijk weet werken we op 
school volgens het concept Verbindend 
Gezag. Het is een basishouding van waaruit 
wij als team naar de kinderen (en naar 
elkaar en u) reageren. Het betekent vooral 
dat wij investeren in onze relatie met de 
kinderen en dat wij kaders stellen (afspraken 
maken) waaraan iedereen zich houdt. 
Omdat wij merken dat, zeker nu u 
nauwelijks of niet in school komt, niet alle 
ouders precies weten wat Verbindend Gezag 
inhoudt, maken we een informatiefolder. 
Binnenkort kunt u deze verwachten. Ook is 
meer informatie op onze website te vinden.   

 

 
telefoonnummer: 
038-3035595 
 

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

BELANGRIJKE DATA 
 
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 
15-19 feb verwijzingsgesprekken VO 
22 – 26 feb voorjaarsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

De donkere dagen.. 
 
Terwijl we buiten merken dat de dagen erg 
kort zijn, (we komen in het (bijna) donker en 
gaan ook weer in het donker naar huis) zijn we 
in school juist fijn met elkaar aan het vieren. 
Vol verwachting klopt ons hart voor morgen 
als Sinterklaas komt! En we zijn druk aan het 
oefenen voor de kerstmusical. De gezelligheid 
van de liedjes en het oefenen van de teksten 
gonzen door de school. De donkere dagen 
worden hier in school met veel gezelligheid 
beleefd. We genieten van de mooie 
momenten met elkaar!  
 
 

 
Groetjes juf Ellen  

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


 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen woensdag streden Esmee, Thijs, Romy en 
Jelmer om de titel ‘voorleeskampioen 2020 van KBS 
de Vlieger 1’. Na de prachtige fragmenten gehoord te 
hebben, voorgelezen aan de gehele school, heeft een 
deskundige jury Jelmer als winnaar uitgeroepen. 
Knap gedaan allemaal! Jelmer mag nu door naar de 
volgende ronde, de strijd tussen de Zwolse scholen. 
Veel succes Jelmer!  

 
 
 

Kerstviering 
We gaan met onze leerlingen een echte 
kerstmusical opnemen voor onze kerstviering. Alle 
leerlingen leveren een kleine of grote bijdrage aan 
de musical. De musical wordt geoefend met ‘Grote 

Broer’, een organisatie die toneelonderwijs geeft. Op de laatste oefendag worden opnames gemaakt 
en wordt de musical tot een mooie film in elkaar gezet. Tijdens onze kerstviering op school 
organiseren we een Kerstbios. Dit jaar helaas zonder ouders. We hopen dat u thuis tijdens de 
kerstvakantie een moment met uw kind(eren) kunt vinden om deze film te bekijken. Zo bent u toch 
een beetje bij onze kerstviering.  
 

Advent in voorbereiding op kerst 

In aanloop naar kerst zijn we niet alleen bezig met onze kerstfilm, maar staan we ook stil bij advent.  
Afgelopen zondag was het de eerste advent. We besteden hier op school aandacht aan met steeds 
een korte viering. De leidraad hiervoor is een mooi boek en we zingen dan met elkaar een 
adventslied. Waar we vorig jaar gestart waren met het uitnodigen van ouders van verschillende 
groepen bij de vieringen, doen we het dit jaar noodgedwongen weer zonder ouders.  
 
De kerstviering is op 17 december, van 18:00- 19:00 in de eigen klas.  
Daarna zullen we als school zingend naar buiten komen.  
Denken jullie aan het lege, schone, potje dat we nodig hebben om dit allemaal feestelijk te laten 
verlopen? 
 
En de vrijdag na de kerstviering zijn de leerlingen allemaal vrij (18 december) 

 
Nieuwe leerlingen in groep 1 en 2 

We hebben al regelmatig kinderen die komen wennen in groep 1 en 2. 
De afgelopen periode zijn er ook al veel kinderen weer ingestroomd. 
Fabiano, Lisa, Kay en Fay we wensen jullie heel veel leren met plezier toe op onze school en bij de 
Kikkers! Jullie spelen al vol enthousiasme in de klas. Het afscheid van papa, mama en oma gaat elke 
dag makkelijker. Knap hoor! Ook jullie ouders en verzorgers wensen we een fijne tijd op De Vlieger 
en in onze groep!  
 

Groep 1 en 2 De Kikkers 

Wisten jullie dat we allemaal ons pietendiploma hebben gehaald? Dat hierbij echte pieten ons gingen 
helpen, super bedankt pieten! En dat we super lekkere pepernoten kunnen bakken en de hele school 
eigenlijk ook wel wilde proeven? De school rook zo lekker!   



Als Sinterklaas nog hulp nodig heeft, kan hij gerust bij ons aankloppen. We schrijven in het Grote 
Boek, we bakken pepernoten en chocoladeletters in onze bakkerij. We hebben een echte 
inpakafdeling, waar we de cadeaus zo netjes mogelijk proberen in te pakken.  
En we hebben bij het Krullenbollen (voorbereidend schrijven) de krullen van de baard van Sinterklaas 
getekend in scheerschuim en in de lucht.  
Dit is het versje dat hierbij hoort: 
 
Krullen 
Krullen, krullen, krullen. 
Vele krullen door elkaar. 
Krullen, krullen, krullen. 
Ja, de Sint heeft heel veel haar. 
 
Op zijn hoofd en op zijn kin. 
Zijn mond zit ergens middenin. 
Onder zijn neus en op zijn wang. 
Zijn haren wassen duurt vast lang.  

 
 
Bijlagen: 

- N.v.t. 
 


