SCHOOLJAAR 2021-2022 Oktober 2021

BELANGRIJKE DATA
06 okt.
15 okt.
18 okt.
26 okt.

Kinderboekenweek (t/m 15 okt.)
Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie (t/m 22 okt.)
Jaarvergadering oudercommissie

24 nov.

Inleverdatum kopij Vliegernieuws
(via: directie.vlieger3@catent.nl)
Vliegernieuws (nwe. Editie)

26 nov.

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

Trefwoord
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 27, aflevering 1, thema 3 (4-29 okt. 2021)

In Trefwoord bedenken de kinderen in de drie weken rond de herfstvakantie bij het thema ‘Slim’ wie
of wat slim is.
Slim… dat heeft toch te maken met een hoog IQ en soepele, getrainde hersens?
Gelukkig speelt niet alle slimheid zich af in de bovenkamer. Kinderen kunnen
ook in praktisch opzicht heel slim zijn: wat hun ogen zien, kunnen hun handen
maken. En minstens zo belangrijk is de sociale intelligentie, zodat een kind zich
goed kan handhaven in een groep.
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In dit thema ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren slim kunt zijn en dat het om
meer gaat dan alleen je denkvermogen. Ook al doet onze moderne samenleving met z’n computers,
slimme thermostaten en algoritmen vooral een beroep op onze brains. Bij de vraag wat echt
belangrijk is in het leven en wie je daarbij als voorbeeld neemt, heb je aan je IQ alleen niet genoeg.
Wijs als Salomo: van slim naar wijs
Het bijbelverhaal in dit thema gaat over de jonge Salomo die zijn vader David opvolgt als koning van
Israël. Hij mag van God een wens doen. Met de verhalen over Salomo komen we van ‘slim’ naar
‘wijs’.
Wijsheid is al eeuwenlang heel belangrijk. Als we voor moeilijke vragen komen te staan, gaan we
graag naar wijze mensen om hen om raad te vragen. Het kan je eigen vader of moeder zijn of iemand
anders in uw buurt.
Met elkaar hebben we wijsheid verzameld, vaak in spreuken. U kent vast wel een tegeltjeswijsheid.
De spreuk hieronder is toevallig van koning Salomo;
“Kinderen doen je ook verbaasd staan om hun wijsheid of slimmigheid. Let maar eens op.”
Voor thuis zijn er heel leuke ideeën te vinden op de website voor ouders www.geloventhuis.nl. Daar staat
men in deze periode ‘heel toevallig’ ook stil bij ‘Wat is wijsheid?’. Kijk maar eens.

Nieuwe leerlingen
We verwelkomen de volgende leerlingen bij ons op school:
Groep 1/2a:
Groep 3:
Groep 4/5:
Groep 5/6:
Groep 7/8:

Melle
Lyah
Jahrsy
Jarvin
Jarvis

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

Spetterend optreden Meander Bigband op KBS De Vlieger 3!
Vrijdag 8 oktober startten we de dag met een muzikaal concert van de Meander Bigband.
We hebben geluisterd, gezongen, geswingd en vooral enorm genoten. Wat een fantastisch muzikaal
feest met positieve vibes!
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Peiling inloop
Hartelijk dank voor het invullen van de peiling over de inloop. De peiling is per vandaag gesloten.
Onder is te zien wat de uitkomst daarvan is. Dank voor de vele suggesties en meedenken. Wij
bespreken de open antwoorden en gedane suggesties in het team. En komen na de herfstvakantie
met een nieuwe invulling over de inloop. Voorlopige conclusie: een inloop blijft in ieder geval
behouden en kan mogelijk anders worden ingevuld. We houden u op de hoogte.

Eén voor allen, allen voor één!
Bericht van gedragsspecialist Chiel over gedrag:
‘’Gedrag is alles wat we, bewust of onbewust, doen en laten.”
Gedrag is doen. Niet ‘weten’, ‘begrijpen’, of ‘kunnen’, maar doen. En veranderen van gedrag is dus
veranderen van doen. Niet ‘begrijpen dat het anders moet’, of ‘weten hoe het anders kan’, maar het
daadwerkelijk anders doen.’’
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Op KBS De Vlieger 3 willen we de leerlingen bewust maken van hun gedrag. Wat is de impact van hun
gedrag op zichzelf, op anderen en op hun omgeving. Door het inzetten van KiVa werken we op KBS
De Vlieger 3 preventief aan het versterken van de sociale veiligheid, het tegengaan van pesten en
positieve groepsvorming. Wij, leerkrachten en ouders, hebben de taak kinderen hier goed in te
begeleiden.
In verbinding blijven met de kinderen om het beste in hen naar boven te halen. Kinderen hebben
zoveel uitdagingen binnen de school, dit kan helaas niet altijd goed gaan...en dat is mooi om van te
leren. Laten we hier samen zorg voor dragen. Wanneer we aandacht hebben voor de signalen die
kinderen geven, kunnen we een helpende hand bieden. Het is belangrijk dat we in deze situaties niet
blijven kijken naar wat er fout gaat. Laten we kijken naar ons eigen aandeel en in verbinding blijven
om hier een positieve draai aan te geven. Op deze manier stimuleren we de kinderen hetzelfde te
doen en zich te ontwikkelen. Handel niet vanuit (on)macht, maar vanuit kracht!

Studiedag 15 oktober
Op deze dag besteden we met het team aandacht aan 2 onderwerpen:
1. Begrijpend Lezen met gebruik van rijke teksten. We gaan onze boekencollectie uitbreiden en
meer kennis opdoen over goed leesonderwijs op basis van literatuur met de nieuwste
inzichten.
2. Training van neuro-motorische rijping en prikkelverwerking. Er wordt ingezoomd op de
theorie achter de neuro-motorische ontwikkeling van het brein, op de gevolgen voor het
leren van wat dan ook. Het team gaat af en toe zelf ook bewegen wat er gebeurt.

Schoolfruit
Goed nieuws: ook dit jaar mogen we weer meedoen aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma 2021-2022! In de week van 15
november starten de fruit- en groenteleveringen en dit loopt door
t/m 22 april. Net als voorgaande jaren zijn de schoolfruitdagen de
dinsdag, woensdag en donderdag.

Sociale media
Sinds deze week hebben we een account op Facebook en Instagram.
Op deze sites willen we ons profileren als school en we zullen
rekening houden met de kinderen die hier niet op mogen. Graag
nodigen we jullie uit als Facebookvriend en we vinden het fijn als u
ons helpt om onze school te promoten!

Gevonden voorwerpen
Het schooljaar is net gestart en we hebben alweer veel gevonden
voorwerpen in de bak liggen. Donderdag 14 oktober zullen we deze
voor schooltijd onder het afdek neerleggen. We willen u vragen om die
dag te kijken of er iets van uw kind bij ligt. Daarna zullen we de overige
spullen naar een goed doel brengen.
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Prokino-nieuws
Prokino BSO
De eerste periode zit er weer op en de herfstvakantie staat voor de deur! Want wat hebben we het
leuk gehad de afgelopen weken!
Verven met legoblokjes, egeltjes maken van eierkoeken, tulpen maken van groente, slush
puppy van fruit en we hebben zelfs watermeloen pizza gemaakt! Deze gezonde pizza viel
enorm in de smaak zelfs bij de leraren van school! Op BSO De Vlieger 3 kan dat allemaal.
De afgelopen weken hebben we verschillende activiteiten gedaan die we kiezen uit ons
leuke DoenKids programma.
Elke week zijn we aan het koken en aan het knutselen. Samen leren
om leuke en gezonde hapjes te maken en om creatief te zijn. Wat
genieten we daarvan. Ook hebben we de afgelopen weken kunnen
genieten van de zon. We hebben buiten gevoetbald, gefietst, met
water gespeeld en verschillende buitenspelletjes gedaan.

Op het moment zijn we ook druk bezig met de inrichting van ons BSO
lokaal zodat we straks wanneer het weer buiten wat minder wordt,
binnen een gezellige plek hebben om te spelen!
Prokino Peutergroep
Ook heeft Prokino op de locatie De Vlieger 3 een gezellige, knusse maar vooral leerzame
peutergroep. Sinds dit schooljaar zijn wij een erkende VVE-locatie. Prokino werkt met het VVEprogramma 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. 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.

Elke 4 weken hebben we een nieuw thema. De
afgelopen periode hebben we gewerkt met het
thema Mensen: jij en ik. Hier kijken we naar de
lichaamsdelen en kenmerken van jezelf en een
ander. Een spiegeltje voor je en jezelf te bekijken
en na proberen te tekenen. Super leuk! De
aankomende periode staat het thema Herfst centraal. 😊

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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