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Beste ouders/verzorgers, 
  
Na een periode van gebroken weken kijken we al weer richting het einde van het schooljaar. 
Wat heeft iedereen weer hard gewerkt en wat ben ik trots op onze school, leerlingen en team! 
Trots op onze groep 8 die zo’n geweldige tijd met elkaar op kamp heeft gehad. Trots op de 
fantastische score die zij met de eindtoets hebben gehaald. Trots op de ouders die ons vrijdag 
hebben geholpen op het plein en trots op de leerlingenraad die dit alles heeft voorbereid en 
vandaag samen met de Wethouder van Onderwijs de eerste bramen en frambozen hebben 
geplant.  
 
We hebben nog vele activiteiten in het verschiet. Wellicht dat we nog wat aanpassingen moeten 
doen door de Coronamaatregelen die nog steeds gelden, maar we zijn ontzettend blij dat er 
steeds meer versoepelingen komen.   
 
Nog een paar fijne weken met elkaar richting de zomervakantie  
en dan nu eindelijk met een lekker zonnetje erbij! Fijne weekend allemaal! 
 

 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
1 juni MEC muziek 
2 juni vergadering OV 
16 juni meester-juffendag 
25 juni dramalessen Grote Broer 
25 juni rapport mee 
28 juni – 5 juli ouder(-kind) gesprekken 
29 juni overvliegeren 

(kennismaking nieuwe 
groep) 

30 juni pannenkoekendag (of 
alternatief) 

1 juli schoolreisje 
6 juli Uitvliegeren groep 8 en 

musical 
7 juli Vliegershow (alternatief) 
8 juli laatste schooldag 
9 juli leerlingen vrij, start 

zomervakantie 
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Formatie volgend schooljaar  
Waar we eerder dachten dat we misschien in personeel moesten krimpen, gaan we juist de andere 
kant op. Door extra aanmeldingen van leerlingen en door de subsidiegelden vanuit de overheid gaan 
we volgend schooljaar starten met 7 groepen. Dat betekent dat al ons vaste personeel kan blijven bij 
ons op school. Juf Marloes zal fulltime gaan werken en groep 2 gaan draaien. Dit betekent dat we nu 
op zoek zijn naar een nieuwe collega naast juf Frederieke. De gesprekken met geïnteresseerde 
kandidaten staan gepland. Ook zijn we nog opzoek naar de invulling van een deel van het 
zwangerschapsverlof van juf Cynthia.  
 

Groep   Leerkrachten   

1   Frederieke (ma – di – wo)   
Vacature (do-vr)   

2   Marloes (ma t/m vr)   

3/4   Tineke (ma- woe-do-vr)   
Alieke (di)   

5   Heinie (ma-di-vr)   
Alieke (woe-do)   

6   Sanne (ma – di-vr)   
Rianne van der Kamp (woe-do)   

7   Lydia   

8   Cynthia (na verlof 3 dagen)  
Carolien (eerst 3 dagen, later 2 als 
Cynthia terug komt van verlof)   
Vacature verlof (2 dagen)  

Totaal    

 
Zoals u ziet hebben we volgend schooljaar veel enkele groepen, op groep 3/4 na. Onze 
onderwijsassistenten zullen daarom voor een groot deel in deze combinatiegroep worden ingezet. 
Het leerlingaantal per groep varieert tussen de 14 en 23, maar kan nog iets wijzigen door mogelijke 
doublures, de leerlinglijsten volgen daarom later.  
 

 
Schoolreisje 
Vanwege de openingstijden van de parken gaan we niet 2 juli, maar donderdag 1 juli op schoolreisje. 
Meer informatie volgt later via Parro. De werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders uit de 
Oudervereniging zijn al druk bezig met de organisatie.  

 
MR 
In de bijlage vindt u een oproep voor een vacature in de 
Mederzeggenschapsraad.  
 

 
 

NLdoet 
Vrijdag hebben we met onze school meegedaan aan 
NLdoet. Verschillende ouders hebben geholpen bij 
het realiseren van verschillende plantenbakken op 
het plein. Langs de hekken en de unit zijn de bakken 

klaar. Top werk ouders! 
Onze wethouder Michiel van Willigen (van onderwijs) heeft vandaag ook een handje geholpen. 
Samen met de leerlingen uit de leerlingenraad heeft hij de eerste bramenstruiken en 
frambozenstuiken in de bakken gezet. Een cameraploeg van RTV Focus was aanwezig, net als twee 
fotografen. Wellicht dat we op de social mediakanalen nog beelden voorbij zien komen.  



Komende week zullen leerlingen de zelf gekweekte plantjes in de aarde zetten. De eerste stappen 
richting meer groen op het plein zijn gezet! Leerlingenraad en groep 8, bedankt voor al jullie 
voorbereiding! 
 
Een groener schoolplein namens ZwolleDoet | RTV Focus (rtvfocuszwolle.nl) 
 

  
 
 
Wist u dat..? 

- Juffen en meesterdag in aantocht is? 16 juni vieren we ons verjaardagsfeest! 

 
- De leerlingen van groep 8 al druk aan het oefenen zijn voor de eindmusical? 

 
- We op ’t Trefpunt vele oefeningen doen met groep 1 en 2 om te werken aan de beheersing 

van onze armen, benen, vingers, ogen….eigenlijk ons hele lichaam? 

 
- We tijdens de studiedag van afgelopen dinsdag veel kennis op hebben gedaan over het 

brein? Hoe zit dat nu eigenlijk precies met de ontwikkeling van kinderen? Waarom lukt het 
bij ene kind nu zo goed om te leren lezen, rekenen en schrijven en bij een ander kind niet? 
We gaan met deze kennis onze leerlingen nog beter zien en begeleiden in hun ontwikkeling. 
Volgend schooljaar komt er een vervolg op deze studiedag. We hebben veel geleerd en het 
was reuze interessant! 

 
- Groep 4/5 met een vlinderproject is begonnen? De rupsen en poppen staan op ’t Trefpunt, 

nu maar afwachten of ze echt tot vlinders groeien!! We gaan er in ieder geval goed voor 
zorgen.  

 

 
 
 
  

https://www.rtvfocuszwolle.nl/een-groener-schoolplein-namens-zwolledoet/amp/


Bijlage 
 

VACATURE MR  

  
Wil jij graag meer betrokken zijn bij wat er op school gebeurt?  
Je kunt je verkiesbaar stellen voor een plek in de MR van Vlieger 1.  
  
MR leden van de oudergeleding nemen voor 3 jaar plaats in de MR. Aan het eind van het 
jaar loopt de termijn van onze voorzitter Jessica van Burgel af.  
  
Er is eerder gebleken dat er behoefte is aan inspraak en medezeggenschap op de school, 
dus bij deze nodigen wij jou uit om je kandidaat te stellen.  
  

Wat doet de medezeggenschapsraad?  
Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad 
(MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De 
medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door 
mee te denken en beslissen over beleid en beheer.   
  
De MR heeft advies of instemmingsrecht m.b.t. zaken die de school aangaan. De 
MR overlegt met de directie en het schoolbestuur o.a. over de volgende onderwerpen:  
  
Verbetering van het onderwijs  
Personeelsbezetting  
Schoolplan  
Vaststellen van vakanties  
Communicatie  
Veiligheid  
  
Meer informatie over de MR vind je op de website.  
  
  
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 

Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school gebeurt, is voor ons belangrijk. Als MR lid 
behartig je de belangen van de ouders en kinderen ten aanzien van het schoolbeleid. 
Hierover vergaderen wij ongeveer 5 tot 7 keer per jaar.  
  
Wie kan zich aanmelden?  
Iedere ouder/verzorger kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR. Als er 
meer aanmeldingen zijn dan zal er een verkiezing plaatsvinden.  
  
Hoe kan ik me aanmelden?  
Als je interesse hebt en je wilt je graag kandidaat stellen dan kun je je aanmelden 
via (mr.vlieger1@catent.nl).  
Wij horen graag van je wat je motiveert en waarom je graag onderdeel wilt zijn van de MR. 
Als je meer vragen hebt over de MR kun je natuurlijk altijd terecht bij huidige leden of 
Ellen Zwakenberg (directie.vlieger1@catent.nl).  
  
Wij ontvangen graag je aanmelding voor 11 juni 2021. 
  
Jessica van Burgel  
Jasper de Weerdt  
Tineke van Dijk  
Sanne Vrolijken 
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