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Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is de periode van veel losse dagen, veel gezellige activiteiten maar ook de tijd van 
toetsen. We maken ons op voor de finale van het schooljaar, het 2de rapport hoort daar 
ook bij. We maken de stand op en kunnen al zeggen dat we trots zijn op onze groep 8, 
een prachtige score op de eindtoets.  
 
En wat was het fijn om u weer massaal in school te zien bij de afsluiting van onze 
cultuurweek. Complimenten aan de kinderen en het team hoe zij dit samen hebben 
gedaan. Wat een opkomst en veel stralende gezichten.  
Zo ook na een fijn schoolreisje, moe maar voldaan is deze dag afgesloten. Dank aan alle 
hulpouders. Geweldig dat dit zo kan.  
 
De komende weken hebben we nog meer leuke activiteiten in het verschiet. We kijken 
weer met trots naar wat we samen kunnen doen.  
 
 
Hartelijke groet Ellen, namens het team van Vlieger 1 

BELANGRIJKE DATA 
 
6 juni     Tweede Pinksterdag               
         (leerlingen vrij) 
7 juni    Leerlingen vrij (studiedag   

   team)  
20 – 24 juni    Schoonmaakweek 
20 juni     Vergadering MR 
6 juli     Pannenkoekendag 
12 juli     Afscheidsavond groep 8 
13 juli     Zomerfeest 
14 juli     Laatste schooldag   
15 juli       alle leerlingen vrij 
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Formatie volgend schooljaar 
We krijgen al regelmatig vragen over de formatie van volgend schooljaar. ‘Wie wordt volgend jaar 
onze juf?’ Natuurlijk begrijpen we dat jullie en natuurlijk vooral de kinderen nieuwsgierig zijn naar 
wie volgend jaar hun leerkracht wordt.  
Hieronder zien jullie de verdeling van de leerkrachten.  
De indeling van leerlingen (vooral van belang voor de twee groepen 1-2) volgt over ca twee weken. 
Dan weten we ook definitief welke leerlingen misschien versnellen of doubleren.  
 
We kunnen komend schooljaar wederom mede door subsidiegelden 7 groepen formeren. In 
tegenstelling tot dit schooljaar vormen we volgend schooljaar twee groepen 1/2 in plaats van een 
enkele groep 1 en enkele groep 2. Op basis van ervaring, visie, leerlingaantal en onze werkwijze in 
school, zien we een meerwaarde in twee groepen 1/2. De twee groepen zullen veel met elkaar 
samenwerken, waarbij het spelend leren en bewegend leren voorop komen te staan.  
 

Groep   Leerkrachten  

1/2  Frederieke + Rian  

1/2  Marloes  

3  Tineke + Sanne (di)  

4/5  Heinie (ma, di, vr) + Charlotte (wo, do) 

6  Lydia  

7  Alieke (ma, di, wo) + Sanne (wo, do, vr)* 

8  Liesbeth (ma, di) + Cynthia (wo, do, vr) 

 
*woensdagen om en om 
 
 

Nieuwe naam voor onze school 
Op basis van al jullie fantastische ideeën die zijn aangeleverd 
voor een fijne nieuwe naam voor onze school, hebben we met 
de werkgroep nu een top 3 geselecteerd. Dit is begin deze week 
gepresenteerd aan het College van Bestuur van Catent. Zij 
hebben ons akkoord gegeven op twee van de drie namen. 
Binnenkort hakken we de knoop door en gaan we aan de slag 
met het nieuwe logo en onze huisstijl. Als alles voorspoedig 
verloopt onthullen we na de zomervakantie onze nieuwe naam!  
Dat brengt ons tot het volgende… 

Schilder gezocht 
Onze school moet geschilderd worden, passend bij onze nieuwe 
huisstijl. De buitenzijde wordt door een partij gedaan, waar Catent een overeenkomst mee heeft, 
maar de binnenkant mogen we ook zelf regelen. Is er onder onze ouders misschien een 
schilder(sbedrijf) dat interesse heeft om in de 6 weken zomervakantie deze klus te klaren? Het gaat 

vooral om ’t Trefpunt.  
Geïnteresseerden kunnen tot 16 juni contact met Ellen opnemen. 
(directie.vlieger1@catent.nl / 038-3035595) 
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Neuromotorische rijping van het brein 
We hebben u al regelmatig geïnformeerd over wat we op school doen met bewegend leren en 
waarom we dit doen. En we willen u blijven informeren, want we zijn nog steeds in ontwikkeling op 
dit gebied. Daarom in de bijlage een folder waarin u kunt lezen wat we precies op school doen. Wat 
merken de kinderen er nu van? Wat doen we in de klas? Wanneer u op enkele linkjes (onderstreepte 
woorden) in de pdf klikt komt u op een pagina met meer informatie over dat onderwerp.  
 
En heeft u vragen? Wees zo vrij om binnen te lopen en de vragen te stellen aan één van onze 
collega’s. We willen u graag informeren!   
 

 
 
 

folder 

neuromotorische rijping van het brein (1).pdf 
 
 
Tuinman gevraagd 
We zijn op zoek naar iemand die elke week een uurtje (zelf in te 
plannen) bij ons op het plein wat onderhoud wil doen. Vooral het 
onkruid wieden, vegen, planten snoeien, etc. Lijkt het u leuk om 
deze klus te klaren? Of kent u iemand (opa/oma/buren..)? Geef het 
ons door! 

 
 
 

Bijlagen 
- Folder neuromotorische rijping van het brein – wat merken de kinderen daarvan? 

 
 
 
 
 
 
 

 


