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ALGEMEEN
Met een onverwachte brok in mijn keel, kijk ik toe hoe mijn kinderen de
kerstboom ontdoen van lichtjes, slingers en overige versieringen. Blijkbaar
hecht ik toch veel waarde aan de afgelopen periode, in elk geval meer dan
ik zelf had verwacht. Het zijn dan ook maanden vol drukte, maar bovenal
gezelligheid.
Het begint wanneer de kinderen Sint Maarten vieren door met kleurrijke
lampionnen zingend door de straten te wandelen. Niet veel later komt Sint
Nicolaas op zijn edele ros er nog een schepje bovenop doen en als klap op
de vuurpijl begint de Advent periode en vieren we nieuw leven. En zodra de
echte vuurpijlen klappen, denken we na over wat was en wat komt, we
omarmen een nieuw begin.
Het is een periode waarin we misschien wel meer samen zijn en bewust genieten van elkaars gezelschap. Een
periode die, mede door de lichtjes die de donkere straten letterlijk versieren, ons herinnert aan de lichte
momenten die ons leven zo waardevol maken.
Wanneer het dan klaar is, de gevels en bomen van lichtjes worden ontdaan, de bomen op de stoep worden
gelegd in de hoop te worden opgehaald door de gemeente, is het definitief afgelopen. De Kerstman vertrekt
weer voor maanden naar een kouder oord. Tierelantijntjes worden opgeruimd, ingepakt en geparkeerd in een
stoffig hoekje op zolder of in een berghok.
Hoewel mijn ratio beseft dat dit nu eenmaal de normale gang van zaken is, kan ik het vleugje weemoed niet
geheel negeren. Het is nu weer aan ons. Geen gezellige tradities die ons wijzen op hetgeen waar het allemaal
om gaat. Niet langer meer de stem van Mariah Carey die door de speakers ons wil overtuigen dat ze echt enkel
jou nodig heeft. We gaan nu weer helemaal zelf aan de slag.
Een mooi voornemen voor dit nieuwe jaar. Wij wensen iedereen dan ook de inspiratie die hij/zij nodig heeft om
er (samen) een fantastisch, onvergetelijk en licht 2019 van te maken!
MEDEDELINGEN
STUDIEDAG
Na twee weken heerlijk te hebben genoten van een welverdiende vakantie, gaan we uiteraard flink aan de
slag. De kinderen hebben na enkele minuten op school het welbekende ritme weer opgepakt. Het lijkt als
vanzelf te gaan. En zo hoort dat ook. De schoolruimtes worden gevuld met druk geklets en gezellig
geroezemoes. Het personeel doet hier enthousiast aan mee en plant al de nodige zaken voor de komende
periode. Waaronder de studiedag en wel op woensdag 23 januari 2019. Dan staat wederom een dag vol
inspiratie gepland en hebben de kinderen lekker vrij.
SCHOOLFOTOGRAAF
Zoals jullie vast al in Isy hebben gelezen, worden er op dinsdag 5 februari 2019 onvergetelijke plaatjes van onze
kinderen gemaakt door de schoolfotograaf.
Jules en/of de leerkracht heeft/hebben het formulier uiterlijk 4 februari 2019 nodig zodat er een indeling
gemaakt kan worden om van broertjes en zusjes, zusjes en zusjes, broertjes en broertjes, zussen en broers,
broers en zussen, broers en broers, zussen en zussen, zo gewenst, een kiekje te maken.

TRAKTATIE VAN DE MAAND
Mjum, mjum, mjum! Jesse (groep 5/6) weet wat lekker én gezond is! Het is
nogal een klus om de stokjes zo symmetrisch en verantwoord te versieren.
Zoiets vergt finesse en een flinke dosis geduld. Maar het is gelukt en wat
hebben de kinderen gesmuld!
Heb je ook zo’n leuk en tevens gezonde traktatie? Mail dan de foto naar
judithknapp@hotmail.com.
LENTE VOORBEREIDING
Langzaam maar zeker worden de dagen langer. De echte barre winter lijkt ons (nog) niet te komen bezoeken.
Er zijn al huizen die met groene, gele en rode tinten worden versierd. Zo nu en dan hoor ik een verdwaald ‘alaaf’
en de feestelijke ‘onrust’ komt langzaam in diverse etalages in de stad tot uiting.
Nog even en we kunnen de eerste verse grassprietjes ruiken en de kopjes van
de krokussen verwelkomen. Het klinkt nu misschien als iets dat nog wel even
duurt, maar echt, geloof me, de lente kondigt zich stilletjes aan. Daarom in deze
Vliegersvlug een ‘Wat-Ga-Ik-In-Doen-Zodra-Het-Lente-Is?-ideeënlijst’.
De eerste zonnestraaltjes worden vaak vol enthousiasme ontvangen. Het zorgt
dat mensen weer meer naar buiten willen en dat betekent dat het een stuk
drukker en levendiger wordt. Dan is het heerlijk om samen een flinke wandeling
te maken op de heide of in het bos. Maar dat kan ook door een bezoekje te
brengen aan bijvoorbeeld een park of centrum.
> Kasteelpark Born is eigenlijk altijd leuk om te bezoeken. Maar wanneer de buitentemperatuur ietwat
aangenamer wordt, is het uiteraard nóg fijner vertoeven.
> Valkenburg is van zichzelf al een bezienswaardigheid. Toch is een bezoekje in het voorjaar misschien wel
extra de moeite waard. Ga je voor een spannende ervaring naar ‘De Valkenier’ of kies je juist voor een rustig en
nostalgisch momentje in ‘Het Sprookjesbos’? Ook is het erg leuk om in de kasteelruïne van Valkenburg te gaan
speuren.
> Wil je een beetje verder rijden, dan zijn de ‘Kasteeltuinen’ in Arcen uitermate geschikt. Wellicht is het wel
handig om nog even te wachten. Zodra alles in bloei staat is het natuurlijk nog adembenemenderderder...
AFVAL SCHEIDEN
Ja, ja… jullie zagen het goed. We hebben nieuwe containers gekregen waardoor we op milieubewuste wijze
aan de slag kunnen. Door de containers kunnen we nu papier, plastic en restafval scheiden. Het is natuurlijk een
beetje meer werk, maar voor het goede doel hebben we dit graag over. De kinderen vinden het maar wat leuk
en dragen samen graag deze nieuwe verantwoordelijkheid.
COMPLIMENTEN REGEN
Misschien hebben jullie het al gezien
of gehoord, maar in diverse klassen
wordt er al geruime tijd op creatieve
wijze omgegaan met complimenten.
Ze worden via ‘ballen’ uitgedeeld, in
tasjes gestopt, openlijk gedeeld,
noem maar op!
De kinderen én het personeel
strooien de laatste tijd met talloze
complimentjes. Uiteraard gebeurde
dit al, maar er wordt nu een stuk
bewuster mee omgegaan. Zo merken de kinderen wat een compliment
krijgen met hen doet, maar ze ervaren zeker ook wat het géven van een compliment kan betekenen. Het is
ontzettend mooi om te merken hoe ze groeien van geven en ontvangen.

QUIZ
Ladies and gentelman… we hebben een winnaar! En wel
Rachèl (mama Amy en Marc). Ze had als snelste in de gaten
wie dit popje is: Fionnuala!
Goed gedaan Rachèl! Aanstaande maandag staat er een
cadeau klaar bij Erik. Geniet er van.
En ook in 2019 gaan we gewoon lekker door met de fotoquiz.
Want wie kan dit schatje weerstaan? Wat een dotje zeg! Wie
oh wie staat hier zo lieflijk te grijnzen?
Mail je antwoord vóór vrijdag 25 januari 2019 naar
judithknapp@hotmail.com.
De winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 1 februari 2019) bekend
gemaakt.
Toi toi toi!
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Mijn naam is Haas,
…
Maak bovenstaande zin af en win een lekkernij!
Mail je antwoord vóór vrijdag 25 januari 2019 naar
judithknapp@hotmail.com.
De winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 1
februari 2019) bekend gemaakt.

