SCHOOLJAAR 2018-2019 april 2019
BELANGRIJKE DATA

12 april Koningsspelen
16 en 17 april IEP toets groep 8
18 april paasviering
19 en 22 april vrij i.v.m. Pasen
23 april rondleiding nieuwe ouders 9.00-10.30 uur
24 en 25 april schoolfotograaf
29 april t/m 10 mei vakantie
15 mei controle hoofdluis
15 mei voorronde schoolkorfbal
17 mei open huis Catent scholen

Uiterste inleverdatum kopij:
12 mei 2019
Eerstvolgende Vliegernieuws:
17 mei 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
Overwinnen
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 24, aflevering 3, thema 3
Met het thema ‘Overwinnen’ van Trefwoord werken we in de 2 weken vanaf 8 april naar
Pasen toe.
De lente overwint. De lente overwint de kou, de doodse tijd van kale takken, zonder groen.
Paaseieren, paastakken en paaslammetjes vertellen over deze overwinning. Pasen wordt
niet toevallig gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het is het
seizoen waarin de zon aan kracht wint, de dagen lichter en langer worden en de aarde eindelijk
opwarmt na de koude donkere winter.
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Pasen: feest van overwinning. Pasen is voor christenen het feest van de overwinning. Jezus’ leven van
goeddoen is niet kapot te krijgen. Zo’n leven wint het van de dood.
Waar ben je bang voor?
Met Pasen vieren we deze overwinning. Daarbij speelt ook angst een rol: angst voor de dood, maar
dat kun je ook breder zien: angst voor alles wat kapotmaakt. Dat willen we het liefst kwijt:
overwinnen.
Ook al mag gezegd worden dat angst ook een positieve functie heeft: ze waarschuwt voor gevaar,
toch zien we angst als iets negatief: angst voor de tandarts, angst voor het onbekende, voor de
vreemdeling, voor de wolf in Nederland, angst om af te gaan in een groep.
Met zulke voorbeelden onderzoeken de kinderen waar zij bang voor zijn. Moet je wel bang zijn is dan
de vraag. Misschien wel: als er echt gevaar dreigt. Misschien niet: je kunt erop vertrouwen dat het
veilig is en dat er voor je gezorgd wordt. Daarbij past het verhaal van Jezus over de herder die zijn
angst overwint uit zorg voor de schapen. Kinderen bedenken wat of wie hen over de angst heen kan
helpen.
Angst overwinnen
In de onderbouw horen en zien de kinderen Sjors. Hij is bang dat zijn moeder elke keer weg gaat: ze
is luchtballonpiloot. Hij ontdekt – met de kinderen – dat weggaan ook betekent: terugkomen.
De kinderen in midden- en bovenbouw zien een film over een jongen die een oude vrouw heeft
aangereden. Hij was aan het whatsappen op zijn fiets. Schuldgevoelens bij de jongen: wat te doen?
Hoe kun je die angst overwinnen? De oude vrouw komt de jongen tegemoet.
In dezelfde week speelt het verhaal van Jezus die met de angst voor de dood leeft en toch niet
opgeeft. Met deze verhalen ontdekken de kinderen de bemoedigende paasboodschap dat angst niet
het laatste woord mag hebben. Én dat we een nieuw licht aansteken als we de dood en de angst
voorbij zijn: het licht van Pasen, de paaskaars in de kerk en het paasvuur op het platteland.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende leerlingen bij ons op school:
Groep 1a Dieuwertje H, Quinn S, Dano L
Groep 1b Devin J, Elijah S, Gigi P, Emma Fee L, Kyan L
Groep 3b Mauro L
Groep 7b Jordy O

En we wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!

School Advies Commissie en klankbordsessie
Hallo, mijn naam is Laura Ridderinkhof en ik stel me voor namens het SAC. Ik ben benaderd om plaats
te nemen in deze commissie en ben onlangs in gesprek gegaan met Danielle, onze schooldirecteur.
Samen willen wij u als ouder/verzorger uitnodigen tijdens onze klankbordsessies om in gesprek te gaan
over
wat
leeft
onder
de
ouders/verzorgers.
Dit kan gaan over bijvoorbeeld praktische zaken zoals het onderhoud van de school of het
schoonhouden ervan. Of uw mening over de rapportgesprekken of de communicatie via de app.
De eerste klankbord sessie zal plaatsvinden op vrijdag 12 april van 08:35 - 09:30 en van 11:30 - 12:25.
Loop gerust binnen en onder het genot van een kopje koffie kunnen we sparren over een aantal
onderwerpen.
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Laatste schooldag voor de zomervakantie
De laatste schooldag voor de zomervakantie (12 juli) zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Update formatie-proces
Begin januari is een start gemaakt rondom het voeren van gesprekken in het team over het formeren
van groepen voor schooljaar 2019-2020. Het gaat dan om hoeveel groepen, enkelvoudige of
gecombineerde groepen. Dat laatste is afhankelijk van het aantal jongens en meisjes per leeftijd. Met
de MR is dit onderwerp besproken. Momenteel ligt er een conceptplan in het team. Dat zal
binnenkort worden besproken met de MR waarna de MR een reactie geeft. Dat betekent ofwel
instemming verkrijgen ofwel een wijziging toepassen. We hopen dit formatieproces eind van de
maand af te ronden.
Werkdrukverlagingsgelden
U heeft het misschien al wel eens gelezen of over gehoord? Het basisonderwijs heeft van het
Ministerie van het Onderwijs voor slechts vier jaren extra geld gekregen om te besteden aan
werkdrukverlaging voor personeel. Voor dit eerste jaar is het geld bedoeld volgens een plan waarin
leraren hun administratielast naar beneden kunnen krijgen. Dat betekent ook dat de betreffende
groep af en toe wordt vervangen door een eigen medewerker.
Hoe dat plan is uitgepakt en of de werkdruk naar beneden is gegaan gaan we binnenkort met het
team evalueren. Voor 2019-2020 wordt op basis van een evaluatie een nieuw plan gemaakt.
Een groener Schoolplein voor de Vlieger 3?
Welke ouder(s) hebben zin om zich hiervoor in te zetten? Lees meer hieronder!
Er loopt bij de provincie Overijssel momenteel een subsidie van maximaal 10.000 euro per school tot
eind 2019 waarop scholen kunnen meedoen. Dit bedrag kan besteed worden aan de eerste stappen
van het realiseren van een groener schoolplein én aan het inhuren van externe expertise
(procesbegeleider en/of ontwerper). (Zie ook www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl)
Want: groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van
kinderen. Het is goed voor de kinderen als we hen meer in aanraking brengen met groen, om daar te
spelen en te leren. Bovendien zou er een mooie koppeling gemaakt kunnen worden bij onze ambitie
tot meer bewegend, spelend en onderzoekend leren.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie zal er een plan gemaakt dienen te worden. Dat willen
we graag doen in samenwerking met een te vormen groene werkgroep bestaande uit enthousiaste
ouders, enkele personeelsleden en een paar kinderen.
De MR leden doen ook een oproep hiervoor. Wellicht voelt u hier iets voor?
Laat het ons graag weten via de leerkracht van uw kind, via de MR leden of bij Danielle Bult.
Open Huis voor aankomende nieuwe ouders: vrijdag 17 mei, 08.45 uur - 12.15 uur
Er is voor ons aanstaande openhuis voor nieuwe ouders gelegenheid tot de groepen bekijken tijdens
lessen met rondleiding. Ook kunt u informatie vragen aan kinderen van de leerlingenraad, aan enkele
ouders van de medezeggenschapsraad en aan enkele ouders van de oudercommissie.
Het vorig gehouden openhuis van afgelopen februari is zeer enthousiast ontvangen. Het heeft ons
extra inschrijvingen opgeleverd.
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Evaluatie kind-oudergesprek
Met het team hebben we een paar vragen geformuleerd over uw ervaring dit schooljaar van de
gehouden kind-oudergesprekken van het najaar. We zijn er benieuwd naar en hopen dat u de vragen
wilt beantwoorden. Het helpt ons om goede keuzes te maken en verder beleid te ontwikkelen. De
vragen ontvangt u binnenkort digitaal. Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen!

Iets afwijkende periode meivakantie
Kbs de Vlieger 3 heeft met het vaststellen van het vakantierooster vorig schooljaar gekozen voor een
iets afwijkende vakantieperiode in april/mei. Het voortgezet onderwijs en veel basisscholen in Zwolle
hebben vakantie vanaf het Paasweekend. Wij beseffen dat het erg vervelend is voor werkende
ouders dat kinderen verschillende vakantieperiodes hebben. Voor komend schooljaar zullen we
samen met de MR spreken over een vakantierooster waarbij we proberen zo goed mogelijk af te
stemmen.

Afscheid van leerkracht Helmi Bouwhuis
Onze leerkracht Helmi Bouwhuis (zij vervangt in groep 1/2b op maandag en dinsdag) heeft besloten
per 1 mei aanstaande haar werkzame leven stoppen. Helmi heeft heel lang gewerkt als leerkracht in
het basisonderwijs. Helmi wil, samen met haar man, een andere invulling geven aan haar leven en
ten volle genieten. Helmi kiest ervoor om een moment van afscheid te vieren in haar groep met de
kinderen. De ouders uit die groep worden daarover apart geïnformeerd. Met het team zal Helmi op
een gezellige manier afscheid vieren. Op verzoek van Helmi worden ouders spontaan in de
gelegenheid gesteld in de laatste twee weken van april Helmi een hand ter afscheid te kunnen
schudden.

Schoolfotograaf
Op woensdag 23 en donderdag 24 april worden de schoolfoto’s gemaakt. Op beide dagen is het na
schooltijd mogelijk broertjes en zusjes foto’s te laten maken. U moet hier als ouder ter begeleiding
zelf bij aanwezig zijn. Op woensdag van 12.30-13.30 en donderdag van 14.15-15.15 uur. Op de lijst
die in week 16 bij het speellokaal hangt kunt u zich hiervoor inschrijven.
Bericht MR
Op 5 maart is de MR weer bij elkaar geweest, deze keer in aanwezigheid van de directeur, Danielle
Bult. We hebben gesproken over het formatieplan voor het schooljaar 2019-2020. Een eerste
concept hiervan zullen we in april ontvangen. De personeelsgeleding van de MR heeft
instemmingsrecht op het formatieplan. Daarnaast hebben we met Danielle teruggeblikt op de open
dag van 13 februari jl. Het was een succesvolle dag, die dus ook herhaald zal worden.
Ten slotte hebben we nogmaals gesproken over het schoolplein. Het idee is ontstaan om een
schoolpleincommissie op te richten met geïnteresseerde ouders en medewerkers van de school.
Vanuit deze commissie kunnen dan zowel praktische activiteiten als grotere plannen worden
opgepakt. Heb je interesse? Neem dan contact op met Danielle Bult of een van de leden van de MR.
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.
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Met hartelijke groet, MR Vlieger Ingelandhof (3):
Peter Lenten, ouder en voorzitter
Jessica van Velzen, ouder en secretaris
Karin Maneschijn, ouder
Mieke Bults, leerkracht groep 5a
Sietske Amelink, leerkracht groep 8b
Kirsten Moorman, leerkracht groep 6a
Vacature lid GMR oudergeleding
Lijkt het je leuk om mee te denken over de toekomst en onderwijs van Stichting Catent?
Reageer dan zeker!

Beste ouders,
Vlieger Ingelandhof maakt deel uit van Stichting Catent. Met ongeveer 450 medewerkers, verdeeld
over ruim dertig basisscholen verzorgt Catent basisonderwijs voor circa 5.000 leerlingen.
Iedere school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad. Ook de Vlieger Ingelandhof heeft een
eigen MR. Als een schoolbestuur meerdere scholen heeft is er ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
De leden van de GMR bespreken met het bestuur (College van Bestuur) het beleid van geheel Catent.
Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden en over
hoe de financiële middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur
instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een adviesrecht.
In de GMR is nu een aantal vacatures voor ouders. Wij zouden het fijn vinden als er een ouder van
Vlieger Ingelandhof bereid is om lid te worden van de GMR. De GMR is specifiek op zoek naar een
nieuw lid met verstand van financiën. Ook wordt gezocht naar leden zonder een financiële
achtergrond.
De mogelijkheid bestaat om eerst eens een paar vergaderingen mee te draaien. Zo kan je ervaren of
het wat voor je is.
Heb je belangstelling? Je kan dit kenbaar maken door een mail te versturen naar
secretariaatgmr@catent.nl
https://www.catent.nl/over-catent/medezeggenschap/
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Bericht van Oudercommissie
Beste ouders,
Maandag 20 mei 2019 is het weer zo ver; de avondvierdaagse gaat weer beginnen!
Hieronder staan de belangrijke zaken nog een keer op een rijtje.
Voor de inschrijving vragen wij u gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier. De betaling
(€6,- per kind) dient overgemaakt worden naar het rekeningnummer van de oudercommissie. U kunt
uw kind tot 19 april 2019 online inschrijven.
Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken: https://goo.gl/forms/0qlNmXlv14J230YD3
Wat betreft de begeleiding van de kinderen tijdens het lopen; de oudercommissie gaat ervan uit dat
u zelf de begeleiding van uw kind regelt, net als vorig jaar. Wij willen u wel vragen om bij de
begeleiding te zorgen dat de groep bij elkaar blijft lopen, zodat we als school gezamenlijk de
vierdaagse kunnen uitlopen.
Het startnummer wordt in de week voorafgaand aan de vierdaagse bekend gemaakt. Houd u dat dus
goed in de gaten.
De shirtjes zullen door de meesters en de juffen uitgedeeld worden. Voor de kinderen die de 10 km
lopen zal er net als ieder jaar drinken uitgedeeld worden.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website http://www.zwolle-avondvierdaagse.nl. Hier
kunt ook u de routes vinden. Wij weten nu nog niet welke dag de route in Zwolle-Zuid is. Deze route
lopen wij als school niet.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd iemand van de oudercommissie aanschieten.
Wij hebben er weer zin in en hopen op weer veel enthousiaste meelopers!
Met vriendelijke groet,
Bart, Arjan, Sandra en Mariska
(Lees meer hieronder…)

M
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