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Beste ouders/verzorgers, 
  
Maandag is het weer zover, de start van het schooljaar. We hebben er allemaal weer ontzettend 
veel zin. In de vakantie is er door het team hard gewerkt om alles weer goed voor te bereiden 
voor het komende schooljaar. De juiste tafels zijn in de lokalen geplaatst, de bestellingen van de 
materialen zijn opgeborgen en alle spullen voor de leerlingen liggen weer klaar. Mocht je in de 
vakantie nog langs school zijn gekomen, dan heb je kunnen zien dat de oranje bestickering op de 
onderste ramen is vervangen door witte. De school krijgt er een frisse aanblik van.  
Jan Tijs heeft afgelopen week het plein en de begroeiing weer netjes gemaakt, dus wij zijn er 
weer helemaal klaar voor!  We hopen dat de kinderen er ook weer met frisse moed beginnen. 
Het is natuurlijk voor iedereen altijd een beetje spannend, zo’n eerste dag. Is de nieuwe juf of 
meester aardig? Naast wie zit ik nu? Wat zal het jaar brengen? Hoe ziet de klas eruit?  
We gaan er samen een mooie start van maken, waarbij we volop aandacht schenken aan het 
wennen aan elkaar en de klas. We willen er een fijn jaar van maken waar bij we het belangrijkste 
vinden dat jullie kinderen zich gelukkig voelen en met plezier naar school gaan.  
 
Tot maandag allemaal! 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
23 aug Eerste schooldag van het 

schooljaar 
Vanaf 6 sept Nieuwjaarsreceptie 

aangepast 
1 sept OV vergadering 
7 sept MEC muziek workshops 
10 sept Schoolfotograaf 
20 sept MR vergadering 
6 okt OV vergadering 
6 t/m 17 okt Kinderboekenweek 
15 okt leerlingen vrij (studiedag 

team) 
18 t/m 22 okt Herfstvakantie 
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Opstart schooljaar 
Op Parro plaatsen alle leerkrachten een startbrief (of zij hebben dat inmiddels al gedaan). In deze 
brief vindt u de praktische afspraken voor de groep. Mocht u vragen hebben? Schroom niet en 
benader ons.  
 
Even voorstellen 
We starten dit schooljaar met een paar nieuwe collega’s. Zij stellen zich hieronder aan u voor.  
Een hartelijk welkom aan meester Andries, juf Rian en juf Rianne (ojee, nu hebben we twee keer een 
juf Rianne en één keer een juf Rian… we houden van een uitdaging ;) 
 
Meester Andries 
 
Dag, 
Mijn naam is Andries Lindeboom. 
Ik ben 39 jaren jong en woonachtig in Dalfsen. 
Net getrouwd op 20 augustus van dit jaar met Dorien en samen hebben 
we 2 kinderen. Silke van 8 jaar en Wout van 5 jaar. 
Het 1e half jaar mag ik juf Tineke ondersteunen in groep 3 / 4 op de 
maandag en de vrijdag. 
Ik heb er enorm veel zin in om met deze enthousiaste groep kinderen 
aan de slag te gaan. 
We maken er een leuke en leerzame tijd van. 
Groet, 
Meester Andries 
 
 
Juf Rian 
 
Dag allemaal,  
Een nieuwe juf bij de kinderen van groep 1, een juf die in het nieuwe 
schooljaar samen met Frederieke mag werken met/ tussen de 
kinderen van groep 1. 
Maar ook iemand, die als herintreder in september 2020 weer is 
gestart in het onderwijs. Jarenlang een andere baan, maar altijd 
waren er kinderen aanwezig in mijn leven van werken. Toen ik van de 
PABO kwam heb ik reeds 8 jaar mogen werken in het onderwijs. 
Ervaring mogen opdoen in alle groepen, met een duidelijke voorkeur 
voor het jong kind. Daarnaast ben ik zelf ook trotse moeder van 2 
kinderen en woon samen met mijn gezin in Zwartewaterland, dicht bij 
Zwolle. In de tekst van “je voorstellen” noemen mensen soms ook hun 
sport en/ of leeftijd. Ik wil best met jullie delen dat ik graag lees, 
wandel en/of ga hardlopen in mijn vrije tijd, maar ook dat ik een 
mensenmens ben. die geniet van gezelligheid. En over mijn leeftijd 
kan ik verklappen, dat ik zeker niet de jongste ben binnen dit team. 
Dit komende schooljaar op de donderdag & vrijdag naar Westenholte. Werken met en tussen 
kinderen, hen uitdagen tot verder ontwikkelen, samen zingen, spelen en werken. Observeren en 
aansluiten bij de behoefte van het jonge kind, hoe mooi is dat! 
Ik ben een gelukkig mens, te mogen werken met en tussen kinderen, 
maar ook omdat ik mag starten bij “de Vlieger”! 
 
Hartelijke groet, 
Rian Keizer 
 
 



Juf Rianne 
 

Hoi allemaal, ik ben Rianne van der Kamp, 40 jaar oud en ik woon samen met 
mijn man, 2 dochters, hond en 4 cavia’s in Dalfsen. Mijn vrije tijd breng ik 
graag door met mijn gezin, samen een rondje op de motor of lekker wandelen 
met onze hond. Aankomend jaar ben ik 2 dagen in de week werkzaam op De 
Vlieger 1. Ik ben dan op woensdag en donderdag te vinden in groep 6. Ik hoop 
er samen met de kinderen en collega’s een knallend jaar van te maken! Ik heb 
er zin in!! 
Tot snel! 
  
Met vriendelijke groet, 
Rianne van der Kamp 
 

 
Coronamaatregelen 
Voor het basisonderwijs zijn de richtlijnen niet veranderd t.o.v. voor de zomervakantie. Dit betekent 
dat wij nog steeds de handspray bij binnenkomst gebruiken; de volwassenen onderling 1,5 meter 
afstand tot elkaar houden en we extra aandacht voor hygiëne hebben. Dit zijn eenvoudige 
maatregelen om in stand te houden, dus geen groot probleem. Helaas betekent het nog wel dat we u 
als ouder beperkt in school kunnen ontvangen. Wat we nodig achten laten we toe en als vervanging 
van de vrije inloop, bieden we u wel de gelegenheid om u in te schrijven voor een geplande inloop 
om toch weer eens een kijkje in de klas te kunnen nemen. Verderop in het Vliegernieuws leest u hier 
meer over.  
Daarnaast behouden we de inloop voor de leerlingen in de ochtend vanaf 8:15 uur tot 8:30 uur. En 
maken we nog steeds gebruik van dezelfde ingangen op het plein.  
Dit betekent dus, dat groep 1, groep 2 en groep 3/4 via de hoofdingang binnenkomen en groep 5 en 
groep 6 via de achteringang. Groep 5 en 6 komen via de speeltuin het plein op als zij geen fiets bij 
zich hebben. Groep 7 en 8 kunnen gezamenlijk gebruik maken van de hoofdingang van de unit. Wilt u 
als ouder de school even binnenkomen om de leerkracht te spreken, dan bent u welkom. Wees 
hierin wel zeer bewust en doe dit alleen als het echt nodig is en bewaakt u de afstand van 1,5 meter 
tot personeel en eventueel andere volwassenen. Bent u langer dan 15 minuten binnen, dan vragen 
wij u zich te registreren. Bij elke ingang liggen formulieren waarop u uw gegevens kunt invullen.  

 
Groep 8 
Juf Cynthia is zwanger en loopt tegen het einde van haar zwangerschap. Haar verlof gaat over drie 
weken in. In verband met de gestelde Corona maatregelen, is het advies om na 28 weken 
zwangerschap niet meer voor de klas te staan. Samen hebben we besloten dat we dit advies 
opvolgen en al eerder vervanging voor haar regelen. Gelukkig zijn juf Liesbeth en juf Carolien bereid 
om iets eerder te starten. Zij vullen ook het verlof van juf Cynthia in. Vanaf maandag staan zij voor 
groep 8. Juf Carolien op maandag, donderdag en vrijdag en juf Liesbeth op dinsdag en woensdag (dit 
stond onjuist in het Parrobericht). Juf Cynthia zal verschillende werkzaamheden op afstand uitvoeren 
en is een fijne vraagbaak en ondersteuning bij de start van de groep. Over drie weken gaat zij met 
verlof.  

 
 
Oude tafels en stoelen, gratis af te halen 
We hebben inmiddels al een tijdje nieuw 
leerlingmeubilair op school, maar hielden als reserve 
altijd nog een aantal tafels en stoelen in de berging op 
voorraad. Helaas komen we bergruimte tekort, dus 
we willen ze nu toch kwijt. Wilt u een tafel en stoel, 
kom gerust even langs om een setje op te halen. U 
kunt ze gratis meenemen.  

 
 



Studiedag afgelopen vrijdag 20 augustus 
Afgelopen vrijdag, 20 augustus, hebben we met het team een studiedag gehad. We hebben daarbij 
vele praktische zaken met elkaar besproken om het schooljaar goed te starten, maar we hebben 
nadrukkelijk onze aandacht ook besteed aan Communicatie (social media) en Verbindend Gezag.  

 
Communicatie 
Door de ontwikkeling van social media wordt het communiceren met elkaar steeds 
eenvoudiger. We merken dat we ons soms laten meeslepen in het gemak van deze 
communicatie en dat we vaak buiten de zogenoemde ‘kantooruren’ nog reageren op mails of 
berichten op Parro. Na een goed overleg met elkaar hebben we hierover enkele afspraken 
gemaakt. We gaan deze komende tijd uitwerken en met u delen.  

 
Verbindend Gezag 
We hebben een prachtige en inspirerende bijeenkomst meegemaakt over Verbindend Gezag. 
Een concept dat we nu al vele jaren met succes hanteren op school. We laten ons regelmatig 
bijscholen en ook nu weer heeft deze studiemiddag ons veel energie gegeven. We zullen u 
binnenkort informeren, want..: 
Wat was dat ook weer ‘Verbindend Gezag’?  
Het concept is niet in een paar woorden uit te leggen, maar weet wel dat de relatie tussen u 
als ouder, uw kind en school heel belangrijk is. Wij geven om uw kind en willen het beste 
voor hem of haar. En daar hebben we elkaar voor nodig!  
 

‘It takes a village to raise a child’ 
 

De eerste weken van het schooljaar zullen we dan ook veel aandacht besteden aan deze 
relaties. In de klas wordt aan groepsvorming gewerkt en de leerkracht leert de kinderen en 
ouders kennen. We horen ook graag van u hoe het gaat, met u of uw zoon of dochter. Laat 
het ons weten! Want ook als er thuis iets speelt, is het voor ons fijn om dit te weten. En is er 
niets bijzonders en gaat het goed? Ook dat horen we graag!  

 
AVG 
In Parro kunt u aangeven waarvoor u toestemming geeft m.b.t. het delen van beeldmateriaal door 
school. U kunt dit altijd wijzigen. Wilt u checken of u hebt aangegeven waarvoor u wel of geen 
toestemming geeft? Dit kan door op de groep te klikken, vervolgens bovenaan via het tabblad 
Instellingen te kiezen voor ‘Overzicht privacy-voorkeuren’. Daar kunt u per onderwerp (uitklapmenu 
onder het pijltje) aangeven wat uw voorkeuren zijn. 

 
Nieuwjaarsreceptie 
Jaarlijks informeren wij u over de gang van zaken in de groepen middels een 'Nieuwjaarsreceptie'. Dit 
vindt plaats met alle ouders, kinderen en de groepsleerkracht(en). Door de aanhoudende 
maatregelen is dit helaas nog niet mogelijk. Het advies aan basisscholen is nog steeds dat we het 
aantal ouders in school nog zoveel mogelijk beperken en de 1,5 meter afstand in acht nemen. Toch 
willen we u graag een blik in de school gunnen. Het is tenslotte al zolang geleden dat u binnen kon 
komen.  
U wordt vanaf week 36 uitgenodigd door de groepsleerkrachten (inschrijving via Parro) om een 
moment te komen kijken in de klas. U bent dan van harte welkom om een stukje van de les bij te 
wonen. Er worden meerdere momenten over meerdere weken ‘open gezet’, zodat u zelf kunt 
bekijken wat in uw agenda past. 
De algemene groepsinformatie, die normaal bij de Nieuwsjaarsreceptie hoort ontvangt u eind week 
35 via Parro van de groepsleerkracht.  
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust bij de groepsleerkracht(en). 
 

 
Luizenzakken 
Denkt u eraan om de luizenzakken weer mee te geven naar school? 

 



 
 
 
 
 
Bijlage 

- N.v.t. 


