SCHOOLJAAR 2018-2019 November 2018
BELANGRIJKE DATA

Uiterste inleverdatum kopij:
10 december 2018

9 nov.
14 nov.
19 nov.

Verkiezing prins carnaval
Handbaltoernooi gr. 5 en 6
20.00 uur OV

Eerstvolgende Vliegernieuws:
14 december 2018

3 dec.
5 dec.
10 dec.
14 dec.

Studiedag gr. 1 t/m 4 vrij
Sinterklaasfeest
MR + BG
Vliegernieuws nwe. editie

Adres:
Ingelandhof 1
8043 EC Zwolle
Centraal telefoonnummer:
 038-4210097
Kies voor:
Vlieger 3 – optie 3
www.kbsdevlieger.nl
las.vlieger@catent.nl

Nieuws vanuit Parochie Thomas a Kempis
Jeanne Gerretzen, parochiemedewerkster in de Parochie Thomas a Kempis, nodigt
onze ouders en kinderen uit voor de informatieavond over het Vormsel, die gehouden
wordt op woensdag 14 november a.s. van 19.15 tot 20.30 uur in de Sint Jozefkerk,
Ministerlaan 203, Zwolle. De avond is zowel bedoeld voor de ouders als voor de
kinderen.
Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende leerlingen bij ons op school:
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 2/3:
Groep 4a:

Lisa en Esmee
Lucas
Emanuel
Noelle

We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school.

Pagina 1 van 3

Onderwijs ontwikkeling De Vlieger 3
Tijdens de studiedagen zijn wij, onder leiding van twee deskundigen van Bureau Meesterschap, bezig
met verder vormgeven aan de visie om de onderwijsbehoefte van de kinderen nog meer aan te laten
sluiten bij hun ontwikkeling. Dit houdt in dat we in de groepen 1 t/m 4 het spelend/bewegend leren
verder vorm willen geven. We maken hierbij gebruik van het plein, speellokaal, circuits ed. Het werken
vanuit boek en schrift is dus veel minder geworden.
Ook voor de groepen 4 t/m 8 gaan we werken vanuit de doelen van de leerlijn en zien de methode
steeds meer als een bronnenboek.
Ouder – kindgesprekken
De afgelopen weken zijn de ouder-kindgesprekken geweest. Wij zijn zeer benieuwd hoe u dit heeft
ervaren. We gaan dit evalueren op het niveau van ouders, kind en team. Hoe we dit gaan doen laten
we u na de laatste gesprekken (half november) weten.
Berichten van de Oudercommissie (OC):
Jaarvergadering
Binnenkort zal de oudercommissie haar openbare jaarvergadering houden. U bent allen van harte
welkom daarbij aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering zal het jaarverslag over het schooljaar 20172018 worden besproken en zal financiële verantwoording over datzelfde schooljaar worden afgelegd.
Dag: maandag 19 november 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: teamkamer van school
Graag horen wij van te voren via onze mail of u hierbij aanwezig wilt zijn:
oudercommissie.vlieger3@catent.nl Graag tot dan!
Ouderbijdrage
Elk jaar vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten waar geen vergoeding
tegenover staat van het Rijk. Dit is de ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt elk jaar tijdens
de algemene ledenvergadering officieel vastgesteld. Voor dit schooljaar is het wederom € 40,- per kind.
In dit bedrag zijn de kosten opgenomen voor o.a. schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen,
sportactiviteiten en alle andere themafeesten.
Incasso
De ouderbijdrage van oktober is reeds geïncasseerd. Heeft u nog geen machtigingsformulier ingevuld,
maar wilt u dat alsnog doen, stuur dan een mail aan: oudercommissie.vlieger3@catent.nl
Handmatig overmaken
De ouders/verzorgers van leerlingen die het bedrag van de ouderbijdrage van € 40 per leerling zelf
willen overmaken, vragen wij om dit voor 10 november aanstaande te doen naar:
NL42ABNA0477157645 t.n.v. Oudervereniging KBS De Vlieger 3.
Vacature Penningmeester Oudercommissie
Vanaf volgend schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Gezien de overdracht van
de werkzaamheden, die gedurende dit schooljaar al langzamerhand plaats gaan vinden, horen wij
graag op korte termijn wie deze taak wil overnemen. Je bent als penningmeester ook gewoon een
onderdeel van de Oudercommissie. Inhoud van de functie;
- betalen van facturen
- inning ouderbijdrage
- eind van het schooljaar een jaarverslag maken
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Vacature OC lid
Ook hebben we nog een vacature vrij voor een regulier OC lid. De Oudercommissie is een club
enthousiaste ouders die het leuk vindt om wat extra’s te doen voor hun kinderen op school, zoals het
organiseren van het schoolreisje, Kerstfeest, Kinderboekenweek, Carnaval enz. Wil je eerst een keer
meekijken, meld je dan ook aan via de mail!
Vragen? Vragen over deze vacatures kunt u mailen aan: oudercommissie.vlieger3@catent.nl
Decemberfeest
Op 15 november gaan we de school versieren voor de komst van Sinterklaas. Komt u ons helpen? Voor
dat jaarlijkse decemberfeest zijn wij ook nog op zoek naar een vrolijke compagnon die ons team komt
versterken. Wie kent iemand, of denkt dit zelf met volle overtuiging te kunnen?
Meld je dan aan bij de oudercommissie: oudercommissie.vlieger3@catent.nl
Kerstfeest
Save the date: op donderdag 13 december vanaf 19.00 uur wordt de school versierd in kerstsfeer.
Alle hulp is welkom en vele handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden via:
oudercommissie.vlieger3@catent.nl.
Carnaval
Alaaf!
Het is zo ver! Deze carnaval loopt ook De Vlieger 3 mee met de optocht. Via deze weg zijn wij op zoek
naar kinderen vanaf groep 4 die mee willen lopen. Het thema wordt dit jaar ‘vlieger’. Afhankelijk van
het aantal sponsoren en het aantal deelnemende kinderen zal er waarschijnlijk een kleine bijdrage
gevraagd worden. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar vlieger3carnaval@gmail.com.
Naast kinderen zijn we ook op zoek ouders, opa’s en oma’s die mee kunnen helpen. Handige Harrie’s,
mensen die kunnen helpen met de kostuums en vliegende keeps tijdens de optocht zelf zijn zeer
welkom. Ook zijn wij op zoek naar mensen/bedrijven die ons willen sponsoren.
Geïnteresseerden krijgen na de aanmelding verdere informatie. In de nieuwsbrief van december zullen
we ook de stand van zaken tot nu toe bekend maken zoals aantal deelnemers, sponsoren en een
eventuele bijdrage per kind.
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