SCHOOLJAAR 2021-2022 Augustus 2021

Belangrijke data:
30 aug. t/m 10 sept.
06 sept.
13 sept.
15 sept t/m 17 sept.
08 okt

Kind- oudergesprekken
MR vergadering
Oudercommissie vergadering
Kamp groep 8
Volgende Vliegernieuws

Onze kernwaarden
Vertrouwen en verwondering,
Ontwikkelen (talenten/wijsheid), Plezier, Respect,
Samen werken en Samen zijn.

Trefwoord
Na een lange en hopelijk goede vakantie staan we inmiddels aan het begin van een nieuw schooljaar.
Zoals elk jaar ligt aan het begin alles nog open. Hoe is de groep, wat gaan we meemaken.
Na alle sores van de afgelopen jaren zijn dat best spannende vragen, nu.
Toch is het de kunst om gewoon maar te beginnen. De weg zal zich wel wijzen. En hoe mooi is het
dat we na een incident, een fout of mislukking ook opnieuw mogen beginnen?
Daarover gaat het thema van Trefwoord vanaf 30 augustus. In de bijlage de ouderbrief.
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Nieuwe leerlingen

We verwelkomen de volgende leerlingen bij ons op school:
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 4:
Groep 4/5:
Groep 5/6:
Groep 6:

Rif
Elize, Vigo
Olivier P
Brian
Olivia, Marylin
Havin

Heel veel plezier gewenst bij ons op school namens alle juffen en meesters!

Wij zijn fijn gestart met de kinderen
In alle groepen is meteen ingezet op ‘de gouden weken’ over de groepsvorming met leuke
kennismakingsspellen en actieve samenwerkingsvormen en schoolregels. Natuurlijk proberen we ook
weer lekker in het ritme te komen en structuur aan te brengen. We hopen dat alle kinderen snel
gewend zijn aan hun leerkracht en met plezier terugkijken op de eerste week.

Kind-oudergesprekken
De kind-oudergesprekken (komende twee weken) worden fysiek op KBS De Vlieger 3 gehouden. Ook
fijn dat u als (nieuwe) ouder de klas kan zien.
Door gesprekken ook met kinderen te voeren, betrekken we hen actief bij hun eigen ontwikkeling.
Hierdoor leren kinderen kritisch te denken en te reflecteren op hun eigen leerproces. Daardoor
zullen ze het leren op school als zinvoller ervaren. Ook neemt hun welbevinden toe. Kinderen geven
de leerkracht waardevolle informatie over hun ontwikkeling en hun welbevinden. Zo krijgen we een
goed beeld van wat het kind nodig heeft om goed te kunnen leren en zijn talenten te ontwikkelen.
En we vinden het bijzonder prettig kennis te maken met u als ouder(s). Dat versterkt de
samenwerking tussen school en ouders en kind op een positieve manier. En daar gaan we voor!
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Luizencontrole
Volgende week woensdag 1 september staat de eerste luizencontrole gepland. Dat vindt doorgaans
aan het begin van de ochtend plaats. De leerkrachten stemmen af met ouders die de controle gaan
doen. (Uiteraard rekening houdend met de regels van de veiligheid). De volgende luizencontroles zijn
op de eerste woensdag na een vakantie.

Even voorstellen
Maud Jongejan is onze nieuwe juf in groep 4. Zij stelt zich hieronder aan u voor.

Ik zal mij even voorstellen, ik ben Maud Jongejan, 22 jaar en zit in het laatste jaar van de pabo. Dit
jaar mag ik mijn WPO lopen op de Vlieger 3 in groep 4. Woensdag ben ik op school om onderzoek te
doen en op donderdag en vrijdag sta ik voor de groep. Ik heb veel zin in het komend schooljaar en ga
er met de groep een leuk jaar van maken!

Aanmelding broertjes/zusjes
Op KBS De Vlieger 3 verwelkomen wij graag nieuwe leerlingen. Dit kan gaan om kinderen uit nieuwe
gezinnen, maar ook om nog niet schoolgaande broertjes en zusjes van onze leerlingen. Kinderen
mogen vanaf hun derde verjaardag worden aangemeld op de basisschool.
Om u een goed beeld te kunnen geven van onze school organiseren wij sinds de corona periode
individuele rondleidingen voor ouders die zich aan het oriënteren zijn op het kiezen van een basisschool
voor hun (kind)eren. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar de intern begeleider:
i.brandenburg@catent.nl
Tijdens de rondleiding wordt u daar waar mogelijk ontvangen door de leerlingen van de leerlingenraad en
Ina Brandenburg. De rondleiding zal ongeveer een uur duren. Mocht u uw zoon/dochter mee willen
nemen dan is die van harte welkom. Wanneer u beslist om uw zoon of dochter aan te melden bij KBS De
Vlieger 3 dan kan dat vanaf zijn/haar 3e verjaardag. Als uw kind nog 3 jaar moet worden dan kunt u een
vooraanmelding doen.
Stappen voor aanmelding:
 Individuele rondleiding
 Intakegesprek met intern begeleider
 Aanmeldformulier invullen.

Schoolfruit
Wij melden ons als school weer aan voor het schoolfruit (en hopen dat we worden ingeloot). We
zullen u informeren via de Parro App zodra wij daarover iets gehoord hebben.

Prokino-nieuws
Beste ouders/verzorgers,
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De zomervakantie is voorbij en ook de peuteropvang van Prokino bij de locaties in Zwolle is weer van
start gegaan. We vinden het fijn om iedereen weer te mogen ontvangen!
Op de peuteropvang leren kinderen om samen te spelen, naar elkaar te luisteren en met elkaar te
delen. Wij van Prokino geloven dat ieder kind talenten heeft en de mogelijkheden in zich heeft om te
ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers observeren en stimuleren de kinderen met een
herkenbaar dagritme en prikkelende activiteiten.
Prokino werkt met het VVE-programma Piramide. Dit betekent dat de taalontwikkeling van een kind
extra aandacht krijgt. Het programma sluit aan bij de beleving van kinderen en stimuleert zowel de
taalontwikkeling als de sociale vaardigheden. Dit maakt de methode geschikt voor iedere peuter.
Voor interesse in onze peuteropvang, maar ook voor onze kinderopvang en buitenschoolse opvang is
onze klantenservice bereikbaar op telefoonnummer 038-3338792 of via ons emailadres: regiomiddenoost@prokino.nl.
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