SCHOOLJAAR 2018-2019 September 2018
BELANGRIJKE DATA
17 sept.
18 sept.
21 sept.
26 sept.
28 sept.
1 okt.
3 okt.
5 okt.
8 okt.
16 okt.
17 okt.
17 okt.
22 okt.
29 okt.
30 okt.
1 nov.
2 nov.

MR vergadering
09.00 uur rondleiding nwe. ouders
(tot 10.30 uur)
Nieuwjaarsreceptie gr. 1 t/m 7
Kamp gr. 8
(t/m 28 sept.)
Schoolreis gr. 1 t/m 7
19.30 uur infoavond KIES
Kinderboekenweek
(t/m 12 oktober)
Dag van de Leraar
Omgekeerde oudergesprekken
(t/m 2 november)
OC vergadering + jaarverslag
NIO gr. 8
Tafeltennistoernooi gr. 5 t/m 8
Herfstvakantie
(t/m 26 oktober)
Studiedag (gr. 1 t/m 4 vrij)
09.00 uur rondleiding nwe. Ouders

Uiterste inleverdatum kopij:
29 oktober 2018
Eerstvolgende Vliegernieuws
verschijnt:
2 november 2018
Adres:
Ingelandhof 1
8043 EC Zwolle
Centraal telefoonnummer:
 038-4210097
Kies voor:
Vlieger 3– optie 3
www.kbsdevlieger3.nl
las.vlieger@catent.nl

MR vergadering
Vliegernieuws

Start schooljaar
Met een warm welkom zijn alle kinderen en ouders door de leerkrachten en overige
medewerkers op de eerste lesdag enthousiast onthaald over de rode loper.
Inmiddels zijn we al lekker opgestart en zien dat veel kinderen al meer gewend zijn aan hun
groep en juf of meester. Wij hopen met u als ouders op een prettige samenwerking en stellen
het belang en ontwikkeling van uw kind en de groep
centraal. Wij gaan ervoor!
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Voorstellen Danielle Bult, nieuwe directeur
Met genoegen kan ik u vertellen dat ik deze twee eerste
schoolweken heel plezierig heb gewerkt en mij welkom voel. Ik
heb buiten op het plein met de kinderen al veel gesprekjes
gevoerd en leuke spelsituaties meegemaakt. Ik heb in alle
groepen een kijkje genomen om sfeer te proeven en ook om de
leerkrachten in hun kracht te leren kennen. Ook heb ik
kennisgemaakt met veel ouders op het plein.
U heeft in de brief van ons bestuur Catent al kunnen lezen dat ik
altijd werkzaam ben geweest in het basisonderwijs en sinds
2005 werk als schoolleider. Ik ben 51 jaar, getrouwd en woon in
het buitengebied van Hoonhorst in de gemeente Dalfsen. Ik mag
graag in de tuin werken en houd enorm van pianospelen.
In mijn werk probeer ik mensen te stimuleren om zichzelf en de organisatie te verbeteren,
daar waar het kan of nodig is. Ik kijk naar kansen, wil graag resultaten boeken en successen
samen vieren. Maar vooral richt ik mij op inhoudelijk verbinden en samenwerken. Hopelijk
zullen we elkaar gauw ontmoeten, zoek me gerust even op. Ik ben regelmatig voor en na
schooltijden op het plein te vinden.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende nieuwe leerlingen bij ons op school:
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 4b:
Groep 5a:
Groep 5b:
Groep 7b:

Lynn, Kyan, Dani, Joanna, Jord en Emma
Djez, Lisan, Amélie, Kylen, Nick, Sem en Kyan
Alexandros
Finn en Philipos
Ryan
Ianni en Emre

Wij wensen jullie een hele fijne tijd op Vlieger 3.
Parro App
Zoals u van de leerkrachten gehoord heeft, werken we vanaf dit schooljaar met de Parro
App. Deze app is gekoppeld aan ParnasSys (ons leerlingvolgsysteem). U heeft hiervoor per
mail een persoonlijke inlogcode ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u dit doorgeven
aan de leerkracht van uw kind. De Parro App werkt vrijwel hetzelfde als Klasbord; het
weergeven van foto’s en mededelingen. Verder zullen we deze app het komende jaar voor
meerdere doeleinden gaan gebruiken waaronder het inschrijven voor de 10
minutengesprekken.
Schoolfruit
We hebben we ons weer aangemeld voor het schoolfruit (Europese subsidie) eind
september horen we of we hiervoor in aanmerking komen. We willen u nu alvast vragen om
uw kind op de woensdag, donderdag en vrijdag in de kleine pauze fruit of een boterham mee
te geven. Op maandag en dinsdag mag u natuurlijk fruit meegeven, maar dit hoeft niet.
Wanneer we schoolfruit krijgen dan wordt dit ook op de woensdag, donderdag en vrijdag
door school verzorgd.
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De Vlieger Ingelandhof breidt uit met peuterspeelgroep
De Vlieger Ingelandhof in Zwolle biedt binnenkort opvang aan voor peuters. De Landstede
Kinderopvang locatie gaat starten met een peuterspeelgroep. Bij de peuterspeelgroep
bereiden we de peuters spelenderwijs voor op de grote stap naar de basisschool. Van
spreken, tekenen, bouwen, schrijven, rollenspel en onderzoeken tot bijvoorbeeld lezen. Wij
dagen de kinderen uit om zich uit te drukken op de manier die het beste past, maar ook om
nieuwe manieren te ontdekken. Deze aanpak, de pedagogiek van Reggio Emilia, betekent in
de praktijk: veel doen, veel erop uit, veel bewegen en rekening houden met individuele
interesses en kwaliteiten. Bij ons is elk kind uniek!
Opvangtijden
Dinsdag en donderdag van 8.30-12.30 uur of woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur
Landstede Kinderopvang
Bij Landstede Kinderopvang staat de pedagogiek van Reggio Emilia centraal: veel
ontdekken en veel uitdaging, waarbij de insteek van het kind het uitgangspunt is. We werken
met vier jaarthema’s: voeding en gezondheid, duurzaamheid en techniek, bewegen en
natuurbeleving. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met de omgeving. De vaste
pedagogisch medewerksters zijn allemaal in het bezit van een BHV- en/of kinder-EHBOdiploma.
Voor vragen of aanmelden kunt u bellen met 088-8508815

Nieuws vanuit het Dominicanenklooster
Vrede, wie durft? Vredesweek 2018 in het Dominicanenklooster
Op vrijdag 21 september is er een Vredesbijeenkomst in het Dominicanenklooster.
De jaarlijkse Vredesweek is een initiatief van onder meer vredesorganisatie Pax en lokale
groepen. Het Dominicanenklooster is hier een van. Op deze vrijdag is er een Vredesvespers
om 19.00 uur. Daarna is er koffie en thee, en om 20.00 uur begint de Vredeslezing door
Yosé Höhne Sparborth.
Zij vertelt over de ervaringen van de Dominicanessen in Irak. Mooie voorbeelden over de
samenwerking van mensen met een heel verschillende religieuze achtergrond in
weerbarstige omstandigheden. Met ruimte voor vragen en discussie.
De toegang is gratis, een gift is welkom.
Vrijdag 21 september Vredesweek in het Dominicaneklooster
19.00 uur Vredesvespers
20.00 uur Vredeslezing door Yosé Höhne Sparborth
Toegang gratis, een gift is welkom. Meer info op www.kloosterzwolle.nl
Aanmelden
Niet nodig
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