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ALGEMEEN
De uitspraak ‘time flies when you are having fun’ blijkt wederom te
kloppen. Nu geldt dat voor vakanties maar zeer zeker ook voor
schoolperiodes. Te bedenken dat de kinderen al drie schoolweken
achter de rug hebben is haast niet te geloven.
We hebben alle vertrouwen in een mooi schooljaar. Na het zien van
de eerste spetterende weekopening van ons team mogen we een
sensationeel schooljaar verwachten. Dankzij Marjorie zijn alle
personeelsleden verlost van het bizarre ‘Vreselijke-Vlieger-VakantieVirus’. Met frisse moed en een rugzak vol onderwijspassie kan men
opgelucht weer aan de slag.
En zo zijn we ook toe aan de eerste Vliegersvlug van schooljaar 20192020. Dit schooljaar starten we met een nieuwe opzet. We zijn
ontzettend blij met de invoering van Isy waarmee alle belangrijke
informatie op gestructureerde wijze wordt gecommuniceerd. Dat
maakt het vermelden van die informatie in de Vliegersvlug
overbodig. Hierdoor ontstaat meer ruimte om stukken van onze
kinderen te plaatsen. Leuk, gezellig, waardevol en hartstikke
oldskool. Yeah!
We gaan werken met een flexibele redactie wat inhoudt dat elke
editie door een stamgroep zal worden opgefleurd middels tekeningen, stukken tekst, kleurplaten, puzzels, noem
maar op. Groep 5/6 had de eer deze eerste editie te vullen. En dat hebben ze fantastisch gedaan!
Rest ons enkel nogmaals iedereen van harte welkom te heten. Een warm welkom aan alle nieuwe leerlingen,
een extra high five voor onze schoolverlaters en een dubbele flikflak voor alle leerlingen, ouders, opa’s en
oma’s, teamleden en betrokkenen! Dat we er samen een mooi jaar van mogen maken. Chapeau!
TRAKTATIE VAN DE MAAND
We gaan ook dit jaar weer verder met de rubriek ‘traktatie van de maand’. Dus als jullie een leuk, lekker,
gezond en verantwoord idee hebt, nodigen we jullie van harte uit dit met ons te delen.
Stuur een foto van de traktatie naar: judithknapp@hotmail.com.
HERHAALDE OPROEP OV
De OV heeft nog geen nieuwe leden mogen verwelkomen. We vragen daarom nogmaals of jullie alsjeblieft
willen overwegen om lid te worden van onze mooie, enthousiaste en creatieve OV. We zijn anders genoodzaakt
activiteiten af te schaffen. Dat zou natuurlijk ontzettend jammer zijn. Vele handen maken immers licht werk en
het is wel zo gezellig!
Geef je op door een mailtje te sturen naar jpsdevlieger.ov@gmail.com.

BOEKENWEEK
In de volgende Vliegersvlug zullen we aandacht besteden aan de Kinderboekenweek met het thema ‘Reis
mee’. Een onderwerp waar we vast en zeker allemaal een gedachte over hebben. Deze keer wordt het
kinderboekenweekgeschenk ‘Haaien Tanden’, geschreven door Anna Woltz, uitgedeeld.
De Kinderboekenweek start woensdag 2 oktober 2019. Talloze activiteiten worden tijdens die week
georganiseerd, onder meer in ‘De Ligne’ waar onze eigen Voorlees-Wim aanwezig zal zijn om ons te verwennen
met een mooi verhaal. Komt dat zien!
BOEKENTIP
En terwijl de kinderen naar school gaan en wij allen wennen aan het ‘nieuwe’ ritme, is het misschien best fijn om
af en toe een stil momentje in te lassen. Een moment om te bezinnen over het afgelopen jaar, mijmeren over het
komende jaar en genieten van ieders persoonlijke groei en ontwikkeling. Want wat doen onze kinderen het toch
fantastisch!
Er zijn diverse manieren om deze momentjes in te vullen; lekker klussen in het huis; werken in de tuin; een
wandelingetje maken met je oh-zo-schattige hond óf genieten van een boek terwijl je een geurig
kruidentheetje nuttigt. Dat brengt me bij de boekentip van de maand. Deze keer is het meer een schrijver tip
omdat ik eenvoudigweg niet kon kiezen uit het oeuvre van Maartje Wortel.
Na het lezen van ‘IJstijd’ was ik verkocht en heb haar verhalen gretig verslonden. Een prachtige schrijfstijl, ietwat
poëtisch, soms een tikkie hard, maar daardoor ruw realistisch in gevoel en gedachten. Een schrijfster die ik van
harte aanbeveel:
 Dit is jouw huis (verhalenbundel)
 Half mens (roman)
 IJstijd
 Er moet iets gebeuren (verhalenbundel)
 Goudvissen en beton
 Dennie is een star
CREATIES GROEP 5/6
En dan nu de speciale, bijzondere, prachtige creaties van de redactiegroepjes van stamgroep 5/6. Ze hebben
verslagen, tekeningen, stripverhalen en zelfs een woordzoeker gemaakt. Kijk, lees, doe en geniet!

AGENDA

Maandag 09-09
Dinsdag 10-09
Woensdag 11-09
Donderdag 12-09
Vrijdag 13-09

Open Podium

Maandag 16-09
Dinsdag 17-09
Woensdag 18-09
Donderdag 19-09
Vrijdag 20-09

Weekopening …

Maandag 23-09
Dinsdag 24-09
Woensdag 25-09
Donderdag 26-09
Vrijdag 27-09

Open Podium

Maandag 30-09
Dinsdag 01-10
Woensdag 02-10
Donderdag 03-10
Vrijdag 04-10

Weekopening …

Redactie: Theo (team); Judith (ouderredactie); Groep 5/6

Studiedag > Kinderen Vrij

START KINDERBOEKENWEEK
Dierendag

