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Beste ouders/verzorgers,
Ik kijk hier uit het raam en zie de leerlingen heerlijk in het zonnetje buitenspelen. Wat fijn om te
zien dat iedereen weer een plekje in zijn of haar groep vindt. Er wordt gelachen, gespeeld, er
worden complimenten aan elkaar gegeven, wat een toppers hier op school!
Na de eerste twee weken hebben we onze draai al weer aardig gevonden. De zomervakantie
lijkt al weer heel ver weg.
Gelukkig staat ons een weekend met mooi weer te wachten. Geniet ervan!
Deze nieuwsbrief bevat meerdere bijlagen. Ik wil u vragen vooral de bijlage over Verbindend
Gezag door te lezen. We merken keer op keer dat dit concept, de wijze waarop we met de
leerlingen en u als ouders omgaan, zo positief werkt.
We zijn er samen voor uw kinderen, laat ons weten hoe het thuis gaat! Het levert zoveel moois
op als leerlingen merken dat we elkaar kennen en waarderen.
Dus maakt u iets bijzonders mee met uw zoon of dochter.. deel het met ons! Zowel de
verdrietige, lastige, maar ook vrolijke en mooie momenten horen we graag.
Tot ziens tijdens de inloop komende weken!

Hartelijke groet Ellen

Oproep kopieerouder
Onze vaste kopieerouder, Angela Bos, heeft laten weten dat ze
stopt met haar hulp omdat ze een opleiding gaat volgen.
Bedankt Angela voor al je hulp!
U raadt het al….nu zijn we opzoek naar een andere
kopieerouder. Het betekent dat u één keer per week even
binnenloopt om te bekijken of er kopieer/lamineerwerk ligt. U
kunt onder schooltijd het kopieerwerk uitvoeren, waarbij u zelf
kunt bepalen welke dag u past. Lijkt het u iets om ons hierbij te
helpen? Laat het weten aan Ellen (directie.vlieger1@catent.nl).
Verkouden of klachten?
We merken dat na een eerste week op school, ook de eerste
verkoudheden weer de kop op steken. We hebben ons nog steeds aan de richtlijnen te houden, dus
bij klachten blijven leerlingen thuis. Na een negatieve testuitslag (geen zelftest, maar een PCRtest)
mogen leerlingen weer op school komen. Leerlingen die met klachten op school komen moeten we
helaas naar huis sturen. Laten we met elkaar voorkomen dat Corona de school insluipt en we hele
groepen weer thuis online onderwijs moeten gaan geven.
Theater en musical bij Jeugdtheaterschool Zwolle.
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid
bent om je in te spannen voor een nog mooier resultaat, dan bied de
Jeugdtheaterschool je alle ruimte om te schitteren. Er zijn verschillende
lessen en cursussen zoals stage fighting, theatersport en je kunt spelen
in een theater- of musicalproductie.
Er zijn kennismakingslessen op 13, 14 en 17 september. Opgeven hiervoor gaat via
jeugdtheaterschoolzwolle.nl. Zie ook de poster in de bijlage.
Communicatie
In het vorige Vliegernieuws vertelden we u al dat we met het team hebben gesproken over onze
communicatie met u. 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. We hebben enkele afspraken met elkaar gemaakt hoe we dit vorm willen geven:
-

School is telefonisch bereikbaar tussen 7:45 en 17:00 uur
U kunt berichten van school verwachten op Parro of de mail tussen 7:45 uur en 17:30 uur op
maandag t/m vrijdag.
Wanneer u ons mailt of ons via de chat in Parro benadert, reageren we tussen 7:45 uur en
17:30 uur. Daarbuiten niet.
Bij hoge uitzondering zullen wij nog berichten in het weekend of in de avond versturen. Dit
gebeurt alleen wanneer de situatie hierom vraagt of wanneer er specifieke afspraken met u
hierover zijn gemaakt.

Verbindend Gezag
In de bijlage vindt u een document met een uitleg over Verbindend Gezag. We delen elk jaar
opnieuw deze informatie met u. Zo weet u wat wij belangrijk vinden en hoe wij met uw kinderen en
met u omgaan en welke verwachtingen we van elkaar mogen hebben. Heeft u vragen? Laat het ons
weten, we lichten graag het één en ander toe.

Schoolfotograaf
Volgende week (vrijdag 10 september) komt de schoolfotograaf
om iedereen weer op de foto te zetten. Er worden individuele
foto’s gemaakt, klassenfoto’s en broertjes en zusjes foto’s. Dit
jaar wel alleen met de broertjes en zusjes die op school zitten.
Jongere broertjes en zusjes niet, omdat we dan te veel
volwassenen in school krijgen en de afstand niet kunnen
bewaken (Coronamaatregel).
De achtergrond van de foto’s zal blauw zijn. Zie ook de
voorbeelden in de bijlage. Zorgt u voor leuke kleding van de kinderen?

Bijlage
- Uitleg Verbindend Gezag
- Jeugdtheater Zwolle
- Openhuis Cultuurschool-muziekschool
- Tips schoolfotograaf
- Voorbeeldfoto’s schoolfotograaf

