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Beste ouders/verzorgers, 
  
We hebben inmiddels onze draai weer aardig gevonden. De uitgestelde toetsperiode is 
afgerond, wat hebben de leerlingen weer hard gewerkt! We zijn supertrots. Bij de komende 
oudergesprekken hoort u van ons waar uw kind staat en hoe we verder gaan de rest van het 
schooljaar.  
 
We merken dat de verkoudheden flink huishouden in school. We missen dagelijks een behoorlijk 
aantal kinderen in school. Dat is niet fijn, maar wel verstandig om verdere verspreiding van een 
verkoudheid of mogelijk Corona te voorkomen. We vragen u dan ook om echt kritisch te zijn en 
uw kind thuis te houden bij klachten. De meeste kinderen met klachten zijn getest. Tot op heden 
hebben alle geteste leerlingen een negatieve testuitslag gekregen, ook de leerlingen waarvan 
ouders Corona hebben. We zijn blij dat zovelen van u gebruik maken van de test en natuurlijk 
zijn we heel blij dat het elke keer geen Corona blijkt te zijn.  
We volgen in alle situaties de adviezen van de GGD. Bij twijfel nemen we dan ook direct contact 
met de GGD op om te overleggen.  
 
We snappen heel goed dat het spannend blijft of het Coronavirus vat krijgt op onze kinderen. 
Heeft u zorgen, schroom niet en meldt ze bij ons. 

 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
26 mrt  MEC muziek 
31 mrt – 8 april ouder-kindgesprekken 

(online) 
30 mrt theoretisch 

verkeersexamen gr 7 en 8 
1 april Paasviering in eigen klas  
2 april  Goede vrijdag (leerlingen 

vrij) 
5 april Tweede Paasdag 

(leerlingen vrij) 
9 april Drama lessen 

(basistheater) 
14 april Praktisch verkeersexamen 

gr 7 en 8  
20-21 april Eindtoets gr 8 (IEP) 
23 april  Koningsspelen 
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Meer muziek in de klas 
Misschien hebt u er wel eens van gehoord of iets op social media voorbij 
zien komen: ‘Meer muziek in de klas’. Stichting Méér Muziek in de Klas 
heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen 
in Nederland.  
Wij zijn met onze school al een aantal jaren bezig om ons 
muziekonderwijs steviger neer te zetten. Dus niet alleen liedjes zingen, 
maar ook instrumentenlessen, muziekgeschiedenis, cultuur, workshops, 
optredens en soms een excursie naar een voorstelling. Vanuit de 
samenwerking met de Stadkamer om dit te realiseren zijn wij ook verbonden aan de Stichting Meer 
Muziek in de Klas. Onze school is daarom gevraagd mee te werken aan een campagne ter ere van 
onze koningin Maxima. Koningin Maxima is erevoorzitster van deze Stichting en zij viert binnenkort 
haar 50ste verjaardag. Een mooie aanleiding om ‘Meer muziek in de klas’ te promoten.  
Morgen worden tijdens onze instrumentenlessen opnames gemaakt (korte shots) voor een kort 
campagnefilmpje. De betreffende groepen zijn via Parro inmiddels op de hoogte gebracht.  
In de loop van volgende week zal het filmpje online komen. We houden u op de hoogte! 

 
Bouwwerkzaamheden Voorsterweg 
 
Hallo Leerlingen en ouders/ verzorgers van basisschool de Vlieger,  
   
Mijn naam is Marijke de Hesse en ben werkzaam als uitvoerder bij 
bouwbedrijf Mateboer.  
Dit jaar ga ik 17 woningen bouwen aan de Voorsterweg. Het is de locatie 
waar eerder een houtzagerij heeft gestaan.  
Door de sneeuw en de kou is de start van de bouwwerkzaamheden 
verschoven naar week 11.  
De start van de bouwwerkzaamheden zal beginnen rond 24 maart. Dit 
betekent dat er veel vrachtwagens en andere grote voertuigen door de 
Voorsterweg zullen rijden op werkdagen van 07.00uur t/m 16.00uur tot einde dit jaar.  
Voornamelijk in de weken 12 t/m 22 zullen er extra lange vrachtwagens met vooraf gemaakte kant 
en klare wanden en andere elementen door de Voorsterweg rijden tijdens werktijden 07.00 uur t/m 
15.00 uur.  
Ondanks dat de chauffeurs zeer oplettend zullen zijn, wil ik jullie vragen om ook op de fiets of lopend 
goed op te letten bij het oversteken van de Voorsterweg. Ook de verlichting aan op de fiets helpt hier 
enorm bij wanneer het regent, mistig is of schemerig!  
   
Samen veilig op de weg!  
   
Alvast bedankt voor jullie oplettendheid.  
 
  
 

Bent u bekend met het Jeugdfonds Sport & Cultuur? 
Ik wil u graag het Jeugdfonds Sport & Cultuur onder de aandacht brengen. Mogelijk 
hebt u door omstandigheden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Weet dan 
dat u bij dit fonds financiële ondersteuning kunt krijgen voor de bekostiging van 
sport of muziekles voor uw kinderen:  
 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig 
geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een 
andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het 
lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen. Zie 
voor meer informatie de website: 
Zwolle | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) 
 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zwolle/


 
.  

Bijdrage van leerlingen uit groep 5/6: 
 
Hallo allemaal,  
 
We hebben deze poster gemaakt omdat we 
voor Acadin een opdracht hadden gekozen. 
Een schoolkrant maken. Er staan allemaal 
weetjes op over de Vlieger. En we zijn ook 
bezig met een interview. Wat is een 
interview? (Een interview is dat je mensen 
vragen gaat stellen over een bepaald 
onderwerp). Wij hopen dat jullie het leuk 
vinden.  
 
Groetjes Antonie, Sanne en Hannah.  

 
 
Hulp bij praktisch verkeersexamen 
(groep 7 en 8) 
Op Parro is de oproep gedaan aan de 
ouders/verzorgers van groep 7 en 8 om te 
komen helpen bij een controlepost. We 
hebben inmiddels al aardig wat 
aanmeldingen, toch kunnen we nog een paar 
mensen meer gebruiken. Dus mocht u een 
paar uurtjes vrij kunnen maken? Meld u aan 
via Parro. Onze dank is groot  
 
 
 

Vergroening op ons schoolplein 
We hebben al eerder met u gedeeld dat er plannen liggen vanuit 
de leerlingenraad om ons plein iets te ‘vergroenen’. Inmiddels zijn 
deze plannen steeds concreter en heeft groep 8 gisteren tijdens 
de les de plannen uitgewerkt. Zij hebben op een rij gezet wat we 
precies nodig hebben om alles uit te voeren. De leerlingenraad zal 
komende week een tijdsplanning maken. Wat hebben we toch 
enthousiast en gedreven leerlingen op school!   
 

En heeft u nog planten/kruiden die leuk zijn voor op het 
plein? Laat het ons weten!  
We zijn op zoek naar: 

- Frambozen 
- Bramen  
- Verschillende kruiden, bijvoorbeeld 

lavendel/oregano/munt/… 
Daarnaast moet er ook tuinaarde komen en grote 
plantenbakken. Uiteraard is dit allemaal in de bouwmarkt 
e.d. te vinden, maar als u thuis iets hebt wat wij goed 
kunnen hergebruiken… We horen het graag.  
 
 
 

 



 
Wist u dat? 
 

- we inmiddels voldoende aanmeldingen van nieuwe leerlingen hebben om volgend schooljaar 
alle leerkrachten en onderwijsassistenten aan te houden in onze school?  

- we nieuwe buitenspeelmaterialen hebben 
aangeschaft? We zien de kinderen heerlijk buiten 
spelen met de nieuwe springtouwen, stelten, lolobal, 
skippybal, skateboard, gooi/vangspellen en 
paardentuigjes. En binnenkort plaatsen we 
knikkertegels…dus zoekt u de oude knikkers van 
vroeger maar weer op ;)  
 

- we op dit moment druk bezig zijn met de planning 
voor volgend schooljaar? Het vakantierooster en de geplande studiedagen worden 
binnenkort vastgesteld.  
 

- we beetje bij beetje de binnenkant van onze school van een nieuw likje verf voorzien? 
 

- we bij de achteringang een kleine verbouwing gaan uitvoeren? Er zal een ‘sluis’ komen, 
waardoor we een buffer creëren en onze warmte uit ‘t Trefpunt niet zomaar naar buiten 
waait. Wanneer we starten, laten we van ons horen.  

 
Bijlagen: 

- N.v.t. 
 


