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ALGEMEEN
Wat hebben we een mooie herfstvakantie achter de rug. Nou ja,
herfstvakantie… door het weer leek het eerder een extra weekje
zomervakantie! Hopelijk hebben jullie er van genoten. En wellicht waren
de tips in de vorige Vliegersvlug bruikbaar om de vrije week een extra
gezellige ‘boost’ te geven.
Terwijl ik begin aan deze nieuwe uitgave van de Vliegersvlug knappert
er een gezellig vuurtje. Een warme kop koffie zorgt dat mijn brein
herstart wordt. Het is guur buiten, echt flink koud. Van zomerse
temperaturen is geen sprake meer. De tuin ligt inmiddels bezaaid met
kleurrijke bladeren en de bomen krijgen al aardig wat kale takken. Ik
kan er erg van genieten.
Deze periode bestempel ik graag als de gezelligste tijd van het jaar. Knus samen op de bank of juist een
heerlijke wandeling maken door het veld of een kleurrijk bos, uren spelletjes spelen aan tafel, warme
chocolademelk drinken, samen appelmoes maken, beter nog; appeltaart, een inspirerend muziekje op de
achtergrond… Het lijkt alsof er meer tijd voor elkaar is, of misschien wel, alsof er meer tijd voor elkaar wordt
gemaakt. Mooi!
En tijdens dit gezellige seizoen, passeren allerlei leuke feesten en tradities de revue. Volgende week vieren we
Sint Maarten. De kinderen mogen in een stoet langs de huizen met mooie lampionnen en genieten van het
indrukwekkende Sint Maartensvuur. Diezelfde dag wordt traditiegetrouw het carnavalsseizoen geopend door
‘De Marotte Zitterd’. En even later komt zelfs de Sint, en wel op zaterdag 17 november, naar Sittard toe.
Kortom… gezellige drukte!
En wij zouden ‘wij’ niet zijn als we deze komende periode niet vol enthousiasme zouden omarmen en vieren.
Laten we er samen een memorabel seizoen van maken.
CARNAVAL
Je zou denken dat het nog véél te vroeg is om na te denken over carnaval, toch doen we dat al. Sterker nog,
volgende week is al de eerste vergadering van de werkgroep die dit jaar gaat zorgen dat onze school weer
mooi wordt vertegenwoordigd in de optocht! En dat mag ook wel, gezien het carnavalsseizoen bijna wordt
geopend.
Zeer binnenkort zullen jullie dan ook via ISY een bericht ontvangen met meer informatie. Uiteraard hopen we dat
er wederom een grote groep zal meelopen op zondag 24 februari 2019.
Alaaaaaaaaaf!

STUDIEDAG
Zoals jullie vast en zeker al hebben gemerkt werpen de studiedagen vruchten af. Jules komt haast handen te
kort om de school van frisse, nieuwe kleuren te voorzien. De leerkrachten krijgen diverse nieuwe (Jenaplan-)
tools die gretig worden ingezet.
Het is een genot om te zien op welke enthousiaste wijze zij zich allemaal inzetten voor onze kinderen. En
donderdag 22 november gaan ze hier gepassioneerd mee verder. Ook dan hebben de kinderen vrij en
studeert, leert, fantaseert en transpireert ons personeel vrolijk verder.
TRAKTATIE VAN DE MAAND
Deze keer zien jullie de traktatie -die jarige Job Matthew- aan de leerkrachten
gaf. Een goed gevulde zak vol overheerlijke noten. Noten zijn lekker, gezond én
(met name walnoten) hebben ook nog eens een zeer gunstig effect op het brein.
Wat willen we nog meer!
Heb je ook zo’n leuk, gezond en verantwoord traktatie-idee? Mail naar:
judithknapp@hotmail.com.
SANDERS VERJAARDAG
Op vrijdag 12 oktober vierden we de verjaardag van Sander in groep 7/8.
Toen we voor hem gezongen hadden, kon hij eerst cadeautjes uitpakken. Daarna gingen we naar een
muziekstudio. Hier gingen we een liedje voor Sander opnemen met tekst over Sander. Het was erg leuk om te
doen. Toen we hiermee klaar waren, gingen we terug naar school en konden we hamburgers bakken in de klas
en aten we broodjes. Na de lunch was er een dartwedstrijd tussen Jules en Sander op het podium. Het was heel
leuk, want we hadden veel plezier. Ze waren verkleed als echte darters en de hele school kon hen
aanmoedigen in de hal. Het is een leuke dag geweest!
De muziekstudio heet GL-productions en ligt aan de Rijksweg Noord in Sittard.
Je kunt hier terecht voor verschillende zaken die hebben te maken met het
maken en beleven van muziek, zoals; muzieklessen voor gitaar, drums,
keyboard, zang, saxofoon; semi-professionele opnames maken in een
digitale opnamestudio; verkoop van muziekinstrumenten en toebehoren; het
huren van geluid- en lichtapparatuur.
We bedanken Ger Hagmanns voor zijn medewerking!
Geschreven door:
Ninon (groep 7/8)
OV
Zoals jullie allemaal weten hebben we een actieve OV die elk schooljaar weer opnieuw zorgt voor leuke
activiteiten, sfeervolle feesten en gezellige bijeenkomsten. Hoe krijgen ze dat toch telkens voor elkaar?
Zijn jullie ook zo nieuwsgierig? Op 7 december 2018 organiseren de leden van de OV een algemene
ledenvergadering om 14.30 uur. Voel je welkom! 

OPROEP MR
Mijn eerste zittingstermijn als lid MR (Medezeggenschapsraad) is zojuist verstreken. Graag wil ik me nog een
termijn inzetten voor onze MR.
Dat betekent dat verkiezingen niet nodig zouden zijn, tenzij er
andere gegadigden zijn die zich verkiesbaar willen stellen.
Mocht dit zo zijn, maak dit dan kenbaar door een mail te sturen
(vóór 15 november 2018) naar mr.abbsdevlieger@movare.nl.
Mijn naam is Martijn (papa Madelief, Lieselot en Olivier) en sinds
ik lid ben geworden van de MR heb ik veel geleerd en gezien. Ik
ervaar het als zeer prettig om op deze wijze iets voor onze
kinderen en onze school te kunnen betekenen.
Omdat ik graag de processen die lopen wil blijven begeleiden,
hoop ik nog een termijn lid te mogen blijven.

QUIZ
Ja, ja, ja, het is dan toch gelukt. Het meisje op deze foto is
Aly!
Deze keer durfden meerderen een gokje te wagen
waardoor ik zelfs een mini-loting kon houden. En de
winnaar is… Jolanda (mama Iebe en Eeke)!
Gefeliciteerd Jolanda. Het prijzenpakket mag je maandag
5 november bij Aly en/of Erik ophalen.
En we gaan weer gezellig verder met het volgende dotje.
Wie oh wie straalt op deze foto? Mail je antwoord vóór 30
november 2018 naar judithknapp@hotmail.com, dan wordt
de winnaar in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 7
december 2018) bekend gemaakt.
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