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26e jaargang – 14 december 2018

ALGEMEEN
“Nou dag hoor, Sinterklaasje!”
Wat was het weer een heerlijke tijd. De kinderen hebben genoten van de chocolade letters, pepernoten en
mandarijnen, van gezelligheid in huis, op school, zelfs bij opa’s en oma’s. De welbekende liedjes klonken overal
en pakjes werden enthousiast uitgepakt.
Langzaam maar zeker wordt “Sinterklaas Kapoentje…” echter vervangen door “Er is een kinneke…”. De
Kerstman en zijn rendieren staan te trappelen. De vrolijke mijters en pietenmutsen worden vervangen door
sterren, geurige dennentakken en serene verlichting. Warme chocolademelk en glühwein is gelukkig nog overal
verkrijgbaar. Maar het is overduidelijk; men maakt zich klaar voor het volgende feest.
Ook op school zijn we al enkele weken bezig met het voorbereiden van de altijd weer sfeervolle Kerstviering.
Het oudercafé is ieder jaar weer zeer sfeervol, de kinderen genieten in hun eigen klas van speciale diners en
wanneer de buikjes gevuld zijn, sluiten we de avond af en luiden we de vakantie in met een spetterend
Kersttoneel.
Wij wensen jullie allemaal een mooie, rustige en gezellige tijd toe. Een tijd waarin we samen mogen en kunnen
genieten en dankbaar zijn voor hetgeen ons leven verrijkt. Een zalige Kerst voor jullie allen en alle goeds voor
het nieuwe jaar!
STUDIEDAG
Er zijn al een flink aantal studiedagen geweest dit schooljaar. Jullie hebben vast en zeker al enkele
veranderingen opgemerkt.
Een woordje van Daisy:
Onze studie dag was weer zeer inspirerend. We zijn bezig om ons Jenaplanonderwijs een extra boost geven. Dit
doen wij door een aantal vernieuwingen toe te passen. Een aantal van deze vernieuwingen zijn al goed te zien.
Zo heeft iedere groep nu een eigen kleur. De groep van Richelle en van Daisy en Erik hebben een nieuw huis in
de klas. De kleuters hebben een nieuwe hoek, genaamd "loose parts".
Nog een vernieuwing die jullie in de loop van het schooljaar zullen zien is dat de inrichting van de lokalen
enigszins gaat veranderen. Er komt bijvoorbeeld in iedere groep een vaste kring door gebruik van banken. Wij
kunnen zo veel sneller en effectiever instructies geven aan kinderen die dit nodig hebben.
Gedurende dit schooljaar zullen er meer ontwikkelingen volgen.
Op woensdag 23 januari 2019 zullen we wederom flink aan de slag gaan en hebben de kinderen een dagje vrij.

TRAKTATIE VAN DE MAAND
Wat een vrolijke, zonnige, gezellige én lekkere traktatie had Zoï verzorgd. Ze
verwende de kinderen uit groep 3/4 met deze zomerse, non-alcoholische,
dus zeer verantwoorde cocktail. En smullen dat ze deden!

Heb je ook zo’n leuk en tevens gezonde traktatie? Mail naar:
judithknapp@hotmail.com.
OPFRIS-MOMENTJE
We merken dat de laatste tijd weer foto’s en filmpjes worden gemaakt tijdens weekopeningen of vieringen.
Zoals jullie wellicht nog weten zijn hieromtrent nieuwe afspraken gemaakt. Dit heeft alles te maken met de
nieuwe wetgeving rondom privacy die sinds mei 2018 van kracht is.
Om jullie tegemoet te komen plaatsen we foto’s van vieringen en bijzondere momenten op Isy. Wanneer je op
de toestemmingsverklaring hebt aangegeven dat er foto’s van je kind of kinderen geplaatst mogen worden, zijn
deze zichtbaar op Isy.
Nogmaals, het is een nieuwe wetgeving die wij naleven, we hopen op jullie begrip.
KERSTVAKANTIE TIPS
Ooooooh wat leuk, lekker, heerlijk! Nog even en we hebben niet één, maar twee weken vakantie! Hoewel het
prima vertoeven is op school, blijft vakantie toch zeer welkom. En laten we wel wezen, we hebben allemaal
weer erg hard gewerkt. Ik heb allerlei werkjes, activiteiten en gebeurtenissen de revue zien passeren. Even een
pas op de plaats mag dan wel.
Uiteraard zullen we ons ook Kerstachtig gaan gedragen en vieren we op welke wijze dan ook dit feestelijk
geschiedenisverhaal. Het afscheid nemen van het oude jaar en het nieuwe jaar verwelkomen vergt ook de
nodige tijd. Wat kun je tussendoor doen?
Deze keer willen we jullie enkele tips geven die de Kerstvakantie nóg meer relaxed zouden kunnen maken:
 Rust uit > plan eens lekker helemaal niets! Het is immers nooit gezegd dat je altijd actief ondernemend
bezig moet zijn. Soms is het lekker om ‘gewoon’ thuis te zijn. Kijk samen naar een ‘feel-good’ movie, trek
allemaal een onesie of ‘foute’ (hoezo fout?) kersttrui aan, vertel verhalen bij het gezellige haardvuur
(haardvuur-dvd of Netflix-haardvuurtje volstaat ook), dans op muziek, zing samen een liedje, speel een
bordspel, verf een doek, peuter in je neus, knuffel een keer extra, kook samen een overheerlijke
maaltijd, kortom… geniet van elkaar en de extra tijd die jullie nu samen hebben.
 Genoeg gerust? In het Bonnefantenmuseum is een fantastische tentoonstelling van David Lynch te zien,
jullie weten wel, de maker van Twin Peaks (ooooh dat blijft toch een fantastische, fascinerende serie die
je gerust herhaaldelijk mag bekijken). Ja, het klopt, je moet er van houden, maar soms is het ook leuk
om jezelf te verrassen met iets nieuws!
 Ga lekker wandelen in het bos. Mogelijk wordt het flink koud en guur, dus trek een extra trui aan, je
charmante thermosonderbroek en een dikke jas. Loop met z’n allen, kijk om je heen, negeer je steeds
langer wordende snottenbel en beland uiteindelijk bij een gezellig, bruin cafeetje waar je een
welverdiende warme kop koffie, thee of chocolademelk besteld mét warm appelgebak… omdat je
morgen ook best kunt starten met lijnen.
 Zit het weer niet mee, zijn de kinderen druk en wil je even rust? Breng een bezoekje aan de bibliotheek.
Het is vakantie, de openingstijdens zijn aangepast, maar grote kans dat het er lekker rustig is. Neem
plaats in een grote stoel of verdwijn in een comfortabele zitzak en verdwijn even in een boek dat je
graag zou willen lenen.
 En uiteraard zijn er nog talloze gezellige, leuke en spannende dingen die je zou kunnen ondernemen;
bowlen, bioscoop, indoor klimmen, bezoekje brengen aan een kinderboerderij…

HET GOEDE DOEL
Dit jaar heeft onze school gekozen om de
speelgoedbank en kledingbank ‘De
Grabbelton’ te helpen. Gisteren zijn talloze
zakken en dozen vol speelgoed, knuffels,
boeken en kleding naar de dames van dit
goede doel gebracht. We willen jullie allemaal
hartelijk danken voor jullie mooie en gulle
bijdrage. Het hele podium was volgeladen! Het
is werkelijk overweldigend! Een fantastisch
gebaar in deze periode. Onze dank (en zeer
zeker ook van de kindjes die hiervan mogen
gaan genieten) is groot.

BEZINNING
Kerst is uiteraard ook de tijd van bezinning, van denken over en aan. Van terugkijken en nieuwe plannen
maken. Van afscheid nemen en verder gaan. Een mooie gelegenheid om onderstaande woorden met jullie te
delen. Woorden van bewustwording, woorden om even stil te staan, woorden over ‘samen genieten’;
En dan staat de wereld stil
want niets is nu even belangrijker
dan dit en dan nu
Dus alles stopt met draaien
en enkel wij bestaan
in onze kleine, zo perfecte wereld
Dus de wereld staat stil
voor even
maar even is lang genoeg
Langer dan een mensenleven
langer dan ons bestaan
eeuwig in onze kleine, zo perfecte wereld
Namens het team van ‘De Vlieger’, wensen wij jullie allemaal
een mooie Kerst en een voorspoedig nieuwjaar voor jullie allen!
CARNAVAL
Helaas zijn er te weinig aanmeldingen voor de kènjeroptoch. Dat betekent dat we het een jaartje overslaan.
Jammer, maar wellicht kunnen we in 2020 weer meelopen. Iedereen die zich heeft aangemeld willen we in elk
geval hartelijk danken voor de genomen moeite.
Omdat we volgend jaar toch erg graag willen meelopen, zeker gezien het fantastische reclame voor onze
school is, zijn we benieuwd naar de redenen van ‘niet aanmelden’. We stellen het op prijs als jullie feedback
zouden willen geven. Dit kan door een mail te sturen naar: judithknapp@hotmail.com.

QUIZ
Ehm… is het zo moeilijk? Wederom heeft niemand ontdekt wie dit guitige meisje is!
Kom op jongens, we proberen het nog één keer, you can do this!
Mail je antwoord vóór 7 januari 2019 naar judithknapp@hotmail.com.
De winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 11 januari 2019) bekend gemaakt.
Toi toi toi!

AGENDA

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

17-12
18-12
19-12
20-12

Weekopening groep 5/6

Vrijdag

21-12

12.00 uur school uit
17.00 uur Kerstviering
Kerstvakantie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24-12
25-12
26-12
27-12
28-12

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

31-12
01-01
02-01
03-01

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie

Vrijdag

04-01

Kerstvakantie

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

07-01
08-01
09-01
10-01
11-01

Geen weekopening

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

