SCHOOLJAAR 2018-2019 December 2018

BELANGRIJKE DATA
17 dec 9.00 uur rondleiding nieuwe ouders
19.30 uur slotbijeenkomst 1e KIES groep
20 dec 16.30 uur inloop Domicanenkerk
17.00 Kerstviering Dominicanenkerk (tot
18.00 uur)
21 dec 12.30 uur kerstvakantie (t/m 4 jan 2019)
9 jan Controle hoofdluis
Leerlingenraad
14 jan 19.30 uur slot bijeenkomst 2e KIES groep
15 jan 20.00 uur vergadering oudercommissie
17 jan 9.00 uur rondleiding nieuwe ouders
22 jan 19.00-20.30 uur schoonmaakavond
23 jan Zwemkampioenschappen gr 3-8 (t/m 30
januari)
24 jan MR vergadering
1 feb Inning ouderbijdrage deel 2
8 feb Rapport mee
11 feb Oudergesprekken gr 1 t/m 7
Verwijsgesprekken gr 8
14 feb Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Verwijsgesprekken gr. 8
13 feb Badmintontoernooi gr. 5 en 6

Uiterste inleverdatum kopij:
11 februari 2019
Eerstvolgende Vliegernieuws:
15 februari 2019

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

Trefwoord - Meetellen
Het kerstverhaal vertelt van een eenvoudig meisje Maria, dat meetelt in de ogen
van God. Zij zal de moeder worden van het Christuskind. Maar eerst moet ze met
Jozef, haar aanstaande man, op reis naar Bethlehem. De keizer wil al zijn
onderdanen tellen in de plaats waar ze geboren zijn. Dan pas tellen ze mee voor
de machthebber.
Eenmaal in Bethlehem aangekomen tellen Jozef en de hoogzwangere Maria niet
meer mee. Er is geen plek in de herberg. Gelukkig vinden ze een stal, en daar wordt Jezus geboren.
Herders in het veld horen engelen zingen. Zij, die normaal gesproken niet meetellen, zijn de eersten
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die het pasgeboren kind bezoeken. Van meet af aan is duidelijk dat kwetsbare mensen voor Jezus
juist meetellen.
Kerstmis vieren
Op veel scholen wordt in de laatste week het Kerstfeest gevierd. Een feest is pas echt een feest als
elk kind daarin meetelt. Die beleving is belangrijk voor kinderen.
Kerst
Donderdag 20 december van 17.00-18.00 uur houden wij als school een kerstviering in de
Dominicanenkerk voor en door kinderen, ouders en team. Vanaf 16.30 uur is de kerk open. Wij
nodigen u allen van harte uit, jongere broertjes en zusjes zijn van harte welkom. Zie voor verdere
informatie de brief die u via Parnassys heeft ontvangen. Wij wensen alle kinderen en ouders fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling. Maandag 7 januari start de school weer.

Nieuws vanuit Domincanenklooster
In het Domincanenklooster vinden vanuit de kerk ook diverse vieringen en activiteiten plaats waarbij
ouders en leerlingen van KBS De Vlieger 3 van harte welkom zijn. Denk hierbij b.v. aan een
kerstsamenzang en kerstvieringen voor jong en oud. Meer informatie hierover vindt u op
www.kloosterzwolle.nl.
Nieuwe leerling
We verwelkomen de volgende leerling bij ons op school:
Groep 1/2b: Max
We wensen je heel veel plezier bij ons op school.
Afscheid meester Willem
Na een periode van 15 jaar neem ik afscheid van De Vlieger. Dit schooljaar ben ik begonnen aan een
nieuw avontuur als waarnemend directeur op KBS De Plataan in Meppel en onlangs is deze
waarnemende functie omgezet naar een vaste functie als directeur op deze school. De laatste twee
schooljaren was ik incidenteel te vinden op De Vlieger 3 en 2, omdat ik les gaf aan de groepen 7 op
locatie De Boxem. Dus wellicht ben ik voor velen van u onbekend. Een uitgebreide afscheidsreceptie
met kinderen en ouders zal er daarom ook niet komen, uiteraard kom ik nog wel even mijn gezicht
laten zien en staan we met het team stil bij mijn vertrek.
Toch wil ik u laten weten dat ik met veel plezier en bevlogenheid mijn werk heb gedaan op De Vlieger
en dat ik met een positief gevoel terugkijk op deze leerzame periode. Ik wens u en alle kinderen op
De Vlieger het beste toe en wellicht tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Willem van der Sterren
Aanmelding broertje(s)/zusje(s)
Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. U kunt uw kind aanmelden voor de
basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Soms melden ouders hun kind voor het derde
levensjaar aan. Dit is dan een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit over toelating, onze
plaatsingsprocedure wordt dan automatisch opgestart vanaf de derde verjaardag van uw kind.
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Mocht u uw kind nog niet hebben aangemeld, dan nodigen wij u hierbij van harte uit om dit alsnog te
doen. Het benodigde aanmeldingsformulier kunt u opvragen bij onze administratie of bij uw
directeur. Twijfelt u of u uw kind al heeft ingeschreven? Stuur ons gerust een mail via
las.vlieger@catent.nl, dan kijken wij het graag voor uw na!
Pianolessen
Graag wil ik me aan jullie voorstellen:
Ik ben Eva van den Dool en ik ben pianodocente. Vanaf januari ga ik, na
schooltijd, in De Vlieger pianolessen geven. Daarnaast zal ik een aantal
keren per jaar onder schooltijd in de klassen actief zijn met
verschillende projecten omtrent de piano.
www.evavandendool.nl

Schoonmaakavond (save the date)
Dinsdag 22 januari 19.00-20.30 uur staat er een schoonmaakavond gepland
met een gezamenlijke afsluiting. De oudercommissie zorgt voor een hapje
en drankje in het Vliegertheater!

Nieuws vanuit de MR
De eerste MR vergadering van dit schooljaar vond plaats op 17 september jl. Tijdens deze
vergadering hebben wij de jaarplanning doorgenomen en kennis gemaakt met Danielle Bult, onze
nieuwe directeur.
In oktober heeft Danielle aan ons de conceptbegroting 2019-2023 gepresenteerd. De MR heeft een
positief advies aan Danielle gegeven met daarbij wel een aantal aandachtspunten. Over deze punten
blijven wij met elkaar in gesprek.
Tijdens de MR vergadering op 4 december jl. hebben wij onder andere gesproken over de kindoudergesprekken, het gebruik van de Parro-app en Landstede BSO in onze school.
Wist je dat jij een MR-vergadering kan bijwonen? Jij bent van harte welkom! Natuurlijk kan je ook
onderwerpen via het e-mailadres aan de MR melden via mr.vlieger3@catent.nl of ons bijvoorbeeld
op het schoolplein aanspreken.
Als MR van onze school wensen wij u hierbij allen alvast heerlijke feestdagen en alle goeds voor het
nieuwe jaar toe.
Met hartelijke groet,
MR Vlieger Ingelandhof (3):
Peter Lenten, ouder en voorzitter
Jessica van Velzen, ouder en secretaris
Karin Maneschijn, ouder
Mieke Bults, leraar
Sietske Amelink, leraar
Kirsten Moorman, leraar
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Schoolhandbaltoernooi
Op woensdag 14 november hebben Julia, Lisa, Ilse,
Junior, Jonathan, Arthur en Tobias onder leiding van
Jessica van Velzen mee gedaan aan
het schoolhandbaltoernooi. Door een juiste dosis inzet
en plezier hebben ze de felbegeerde eerste plek
veroverd! Een geweldige prestatie van deze kanjers uit
groep 5 en 6.

Schoolhockeytoernooi
Op 13 oktober was het nog heerlijk nazomerweer en hebben de
hockeyers van De Vlieger onze school verdedigd. Ze hebben
goed gespeeld en lol gehad, maar helaas was de tegenstand
fors. Bij deze alsnog een pluim voor: Lysanne, Celeste, Sanne,
Marit, Sienna, Stephanie, Evy, Caesar en Hugo! En dank aan de
coaches Hellen en Stefan.

Jeugdsportmonitor
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet
onderwijs wordt in de gemeente Zwolle de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is
een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens
zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van
het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. Onze school verleent graag haar
medewerking aan dit onderzoek.
Wat vragen we van u? De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname
daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel
vrijwillig en anoniem.
Hoe doet u mee? Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere
kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst
wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op
onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 23 december 2018. Onder alle
deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.
Naar de online vragenlijst: @SSZ: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Vlieger3
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van
Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).
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Kerstbomenactie 2019
Kerstbomenactie 2019 Oude bomen vangen veel winst! Doe jij dit jaar ook mee aan de
kerstbomenactie op donderdag 3 januari en woensdag 9 januari 2019? Als je tien kerstbomen
inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!
Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie ‘Oude bomen vangen veel winst!’
georganiseerd. Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand
worden gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de
straten schoon en het is goed voor het milieu!
Voor meer informatie zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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