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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vanmorgen startten we gezellig met een heerlijk ontbijt in de klas. Bij sommige leerlingen 
leek het wel of ze uitgehongerd waren 😉. Wat is het fijn om gezellig met elkaar aan tafel te 
zitten en je eigen ontbijtje te maken. De sfeer was super en er werden mooie gesprekken met 
elkaar gevoerd. Ik heb overal even om het hoekje gekeken, in de éne klas stond een gezellig 
muziekje aan, in de ander een digitaal haardvuur en in weer een andere klas hadden alle 
leerlingen een kleine verrassing voor elkaar gemaakt. Wanneer het ontbijt op was, lag er een 
leuke woordzoeker of kleurplaat klaar. Geweldig weer! Onderwijs is echt superleuk! 
 
 
 
 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
5 nov Nationaal Schoolontbijt 
10 nov Vergadering OV 
12 nov Theaterlessen 
15 nov Vergadering MR 
30 nov Muzieklessen MEC 
3 dec Sinterklaasfeest 
8 dec Vergadering OV 
10 dec Theaterlessen 
23 dec Kerstviering op school 

(avond) 
24 dec Leerlingen vrijdag, start 

kerstvakantie 
 
 
   
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
Afscheid van Jan Tijs, onze geweldige conciërge 
Helaas hebben we vorige week vrij onverwachts afscheid moeten nemen van Jan Tijs, onze geweldige 
conciërge. Jan Tijs heeft een baan gevonden, waardoor hij geen tijd meer heeft om ook bij ons op 
school te helpen klussen. Van harte gefeliciteerd Jan Tijs, het is je zeker gegund. Bedankt voor al je 
klussen, hulp en momenten dat we je konden inschakelen om even te helpen op school.  
Je bent gelukkig nog niet helemaal vertrokken, je wilt nog wel helpen in onze ouderklusgroep. Fijn! 
 
 
Dit betekent natuurlijk dat we opnieuw een 
vacature hebben voor een conciërge. Het betreft 
een halve dag in de week, zelf in te delen, voor 
een vrijwilligersvergoeding. Mocht u interesse 
hebben, of iemand weten die het leuk zou vinden 
dit voor ons te doen…laat het weten! Stuur dan 
een mail naar directie.vlieger1@catent.nl 
 
Ondertussen zullen we weer iets vaker een 
beroep doen op onze klusoudergroep, dus mocht 
u het leuk vinden om daarbij te helpen, meldt u 
aan bij Ellen.  
 
Corona 
Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie m.b.t. verscherpte maatregelen om het 
Coronavirus de baas te blijven. Voor het onderwijs zijn de maatregelen niet veel veranderd. We 
blijven letten op hygiëne. Leerlingen mogen nog steeds met een verkoudheid naar school komen. 
Echter (en dit was al zo), wanneer er meer klachten zijn dan neusverkoudheid, dan blijven leerlingen 
thuis en wordt aangeraden te testen bij de GGD. Bij een negatieve uitslag of als de klachten 
verdwenen zijn, mogen leerlingen weer op school komen.  
Onder volwassenen houden we de 1,5 meter afstand weer aan. Ouders blijven wel welkom in school. 
Echter organiseren we geen activiteiten waarbij veel volwassenen bij elkaar komen. Zo zullen we 
onze kerstviering (ja, daar zijn we nu alweer mee bezig..;)) iets anders organiseren, dan we in eerste 
instantie van plan waren.  
 
Achteringang school 
In het vorige Vliegernieuws hebt u al kunnen 
lezen dat we de achteringang van een nieuwe 
deur hebben voorzien. Hierbij het resultaat. 
Bedankt Brilleman Bouwadvies en Timmerbedrijf! 
(vader van Anne in groep 7) 
 
 
Leerlingenraad 
Op advies van de leerlingenraad hebben we op 
het plein onze bloembak langs het hek verplaatst. 
Het was toch echt niet handig dat er ‘middenin’ 
het voetbalveld/hockeyveld een bloembak was 
gemaakt..   Nu dus iets meer naar achteren, 
richting de tafeltennistafel.  
 
Ook zijn in de eerste vergadering veel ideeën 
geopperd door de leerlingenraad, welke we verder gaan onderzoeken en uitwerken. Bedankt 
toppers! 
 
 



 
Vragenlijst oudertevredenheid 
Vandaag heb ik een herinnering naar u verstuurd 
om een vragenlijst in te vullen. Deze is voor de 
herfstvakantie via de mail met u gedeeld. De 
uitkomsten van deze vragenlijst helpen ons om 
ons onderwijs voor uw kind te verbeteren. Vult u 
de vragen voor ons in? Bedankt alvast! 
 
 
 
Bijlage 

- Kinderkoor Zwolle 
 


