Infoblad Jenaplanschool de Vlieger te Sittard

26e jaargang – 8 februari 2017

Algemeen
Natuurlijk kan ik enkel voor mezelf spreken, maar… alaaf, alaaf… wat was dát een mooie optocht! We waren
met een grote groep waardoor onze school mooi in ‘the picture’ (letterlijk en figuurlijk) werd gezet. Iedereen die
heeft meegelopen, die ons heeft toegejuicht aan de kant, die op welke manier dan ook heeft meegedaan,
willen we hartelijk bedanken. Het was méér dan geslaagd!
Een speciaal dankwoord gaat
naar Marianne (mama Ninon en
Brynn). Dankzij haar hadden we
alle benodigde materialen,
wisten we precies hoe we het
kostuum moesten maken en
konden we ook nog tussentijds
terecht voor een vorm van
morele of creatieve steun. Niets
was te veel voor Marianne en
dat heeft ertoe bijgedragen dat
wij als school schitterden tijdens
de Kènjeroptoch 2018.
Marianne… alaaf! 
Mededelingen
Rapportages
Op vrijdag 23 februari krijgen de kinderen de rapportages mee én een briefje met de uitnodiging voor de 10
minuten gesprekken. Deze vinden plaats op woensdag 28 februari. Anouk organiseert, naast die woensdag, ook
nog gesprekken op dinsdag 6 maart van 10.30-15.00 uur.
Lever de briefjes uiterlijk maandag 26 februari weer in, zodat wij de gesprekken kunnen plannen.
Gymlessen
In de afgelopen periode zijn de gymlessen op vrijdag tot volle tevredenheid van de kinderen en leerkrachten
verzorgd door Davy van Ecsplore. Aangezien Davy een andere baan als gymleraar aangeboden heeft
gekregen, wordt zijn taak bij ons op school overgenomen door Sam van Ecsplore. Het goede nieuws daarbij is,
dat Sam de gymlessen op dinsdag én op vrijdag gaat verzorgen.

Traktaties
Het valt ons op dat de ongezonde traktaties bij verjaardagen er weer insluipen. We willen
alle ouders vragen om de traktaties zo gezond en klein mogelijk te houden. Het gaat
tenslotte om het trakteren en niet om de hoeveelheid.
Hieronder enkele sites met leuke, gezonde ideeën:
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-fruit/
https://www.moodkids.nl/food/trakteren
https://www.party-kids.nl/traktaties/gezonde-traktatie/
http://www.zoetrecepten.nl/recepten/gezondigen-2/gezonde-traktaties/
Vanaf de volgende Vliegersvlug gaan we een foto plaatsen van ‘De traktatie van de
maand’. Bij dezen dagen we jullie dan ook uit om de meest leuke en gezonde traktatie te
verzinnen en uit te delen wanneer je kind jarig is.
Mail een foto van je bijzondere creatie naar de redactie en wij zorgen dat deze wordt
geplaatst in onze nieuwe rubriek! 
Nieuws uit de OB
In Linda’s groep zijn -na de kerstvakantie- twee nieuwe leerlingen gestart. Welkom Flo en Sten. We wensen jullie
een mooie tijd op De Vlieger toe!
Bijdrage Groep 5/6

Ter info
We merken dat er de laatste tijd nogal wat onduidelijkheid is ontstaan over het meebrengen van jongere
broertjes en zusjes bij activiteiten op school.
Wanneer je als ouder bij een school- of klassenactiviteit komt helpen kan het weleens moeilijk zijn om oppas te
regelen. Een vervelend probleem, maar wellicht kunnen we voor een deel helpen bij het vinden van een
oplossing. We maken bij activiteiten waarbij we ouderhulp nodig hebben onderscheid in twee vormen,
namelijk de ouderhulp binnen de klas en de ouderhulp bij activiteiten schoolbreed (zoals de keuzecursus,
schoolreisjes, uitstapjes buiten de deur, etc.). Bij de schoolbrede activiteiten kunnen jongere broertjes en zusjes
helaas niet mee.
Bij activiteiten binnen de klas mogen jongere broertjes en zusjes eventueel mee naar school, in overleg. Het is
soms organisatorisch minder prettig om bij bepaalde activiteiten jongere kinderen in de klas te hebben,
vandaar dat overleg met de groepsleerkracht hierover wenselijk is.
Nieuws van de OV
Wat zijn we toch blij met onze OV. Dankzij hun fantastisch organisatietalent veranderen onze vieringen telkens
weer opnieuw in onvergetelijke dagen voor onze kinderen. Zo ook de carnavalsviering. Alles wordt piekfijn
georganiseerd; de prins en prinses worden uitgebreid in het carnavaleske zonnetje gezet, de kinderen genieten
van versgebakken nonnevotten, ranja en lekkers. Ze hossen en springen onbezorgd door het schoolgebouw,
genieten van de muziek en hun prachtige kostuums.
En zo, beste mensen, sluiten we wederom -al ‘polonaise-end’- een periode af. Alaaf!
Quizzzzzzz
Een nieuwe ronde met nieuwe kansen… En deze keer gaat het goed komen,
het gaat helemaal goed komen. Jullie gaan allemaal massaal meedoen! Wat
een scheetje, wat een dotje. Komt dat zien, komt dat zien! Beste mensen, kijk
goed en raad wie dit schatje is.
Stuur je antwoord vóór maandag 26 februari 2018 naar info@lerenenmeer.nl.
De winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 2 maart 2018) bekend
gemaakt.
Heel veel succes!
Woordje van de redactie
Zoals jullie weten hebben we sinds het begin van dit schooljaar een nieuwe
rubriek ‘quizzzzzzzz’. Elke keer wordt er een foto gepaatst van een
medewerker van de Vlieger. Het is nog nooit voorgekomen dat niemand wist
wie de baby was, tot dit moment… Het is haast niet te geloven, maar echt
niemand had geraden wie het dotje op de foto was. Het was blijkbaar een
moeilijk gevalletje… daarom ga ik jullie nu toch het antwoord geven: het was
Cynthia!
Dt is echter een mooi bruggetje om Cynthia een laatste keer in het zonnetje te
zetten. Ze heeft al afscheid genomen van De Vlieger en is gestart op een
andere school. Wij maken graag gebruik van de gelegenheid om haar te
bedeanken voor haar fantastsche inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren en wensen haar veel plezier en
geluk op de ‘nieuwe’ school.
Rest ons jullie nog een fantastische carnavalsvakantie toe te wensen: vier, geniet, rust uit
En jullie weten het… heb je een leuk idee om in de Vliegersvlug te plaatsen, wil je iets delen, schroom niet!
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