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26e jaargang – 7 september 2018

LET’S DO THIS
Lieve mensen, welkom terug! Na een warme, zweterige, kleffe, benauwde, zeer zonnige en hete zomervakantie
mogen we weer. Voor de vakantie hebben we gezorgd dat alle lokalen er picobello uit zagen. Emmers vol sop,
wonderdoekjes en stofzuigers zorgden dat het vuil verdween als sneeuw voor de zon. Het resultaat:
sprankelende vloeren, stickervrije tafels, schone stoelen, frisse muren… Kortom, schitterende ruimtes, klaar voor
een nieuw schooljaar. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!
Dat nieuwe schooljaar startte drie weken geleden. Vol goede moed hebben de kinderen zich in de frisse
schoolbanken gehesen om informatie en nieuwe kennis op te slurpen. Het zijn net kleine sponsjes. Ze genieten
van het spel met klasgenootjes en de creatieve weekopeningen. Heerlijk om te zien. We gaan er samen een
mooi jaar van maken. Hopelijk hebben jullie er net zo veel zin in als wij.
STUDIEDAG
Ja, jullie lezen het goed, we beginnen al snel met een studiedag en wel op 14 september. De kinderen hebben
die dag vrij. Dat geldt dus niet voor het team van ‘De Vlieger’…
Wij gaan wel iets heel leuks doen! We hebben namelijk een studiedag op jenaplanschool ‘Antonius Abt’ in
Engelen bij Den Bosch (www.antoniusabt.nl). Dit is een hele grote jenaplanschool en we gaan hier naar toe om
inspiratie op te doen en te leren van onze jenaplan-collega’s. We willen weten hoe zij werken, als team, met de
leerlingen. Hoe brengen zij hun visie in de praktijk? Met welke materialen werken ze en hoe hebben zij hun
school ingericht? We verwachten met een hoofd en een tas vol ideeën terug naar Sittard te komen.
Ingrid Nagtzaam begeleidt ons tijdens deze dag. Ze heeft haar eigen schoolbegeleidingsdienst ‘HetKan’ en
begeleidt veel jenaplanscholen. Neem eens een kijkje op haar website: www.hetkanvoorhetkind.nl.
De studiedagen op 22 november, 23 januari en 27 maart worden ook door haar georganiseerd en begeleid,
maar dan bij ons op school.
WERELDDIERENDAG
Als ik het goed heb gezien, komt de eerste feestdag er al weer aan (na Prinsjesdag dan…):
Werelddierendag! Tijdens deze dag geven mensen hun huisdieren vaak extra aandacht; een
bijzonder gerechtje, een langere wandeling, een uitgebreidere knuffel, een heerlijke aai…
Werelddierendag staat immers bekend als de dag waarop extra aandacht wordt besteed
aan dieren.
Sommigen leggen uit dat het gerelateerd is aan Sint Franciscus van Assisi. Zijn naamdag
wordt gevierd op 4 oktober. Hij gaf veel om mensen, planten en dieren. Zo bekommerde hij
zich om het lot van melaatsen, zwervers en andere armen. Hij vergat echter nooit de dieren.
Men beweert dat hij zelfs preekte voor dieren.
Omdat deze extra aandacht niet aan alle dieren wordt besteed, organiseert de
dierenbescherming elk jaar rond deze bijzondere dag een campagne voor de dieren die
geen dierendag kennen. Bijvoorbeeld asieldieren die geen eigen huis hebben, dieren die
gevangen zitten of verwaarloosd zijn. Zo organiseert de dierenbescherming in Born op
zondag 30 september een open dag tussen 12.00 en 15.00 uur. Dit jaar worden de insecten
eventjes extra in het zonnetje gezet. Ze hebben het namelijk nogal zwaar. De mogelijkheid
bestaat om een insectenhotel te maken, zodat ook deze belangrijke beestje extra worden
geholpen.

BIJDRAGE GROEP 2/3

Kijk nou toch… hadden we het net over Werelddierendag, is het in Richelles groep nú al één groot dierenfeest!
In groep 2/3 werken de kinderen namelijk hard aan het thema ‘Dieren in de dierentuin’. Ja, want ook daar
wonen de nodige diertjes die graag willen dat mensen aan hen denken. De kinderen hebben er ware
kunstwerken van gemaakt, het ziet er prachtig uit. Goed gedaan hoor!
OV
Wat leuk, wat leuk! De OV heeft alweer hard gewerkt en gezorgd dat we morgen (zaterdag 8 september)
kunnen genieten van een gezellige BBQ. Hartstikke fijn om op deze wijze het nieuwe schooljaar in te luiden. Op
ontspannen wijze genieten van een hapje en een drankje, wat willen we nog meer!
Wederom top geregeld door de leden van de OV, welgemeende complimentjes! We hebben er zin in!
MEER COMPLIMENTJES
Omdat niets vanzelfsprekend is hebben we in de vorige Vliegersvlug alle mensen nog een keer extra bedankt
voor hun inzet. Dankzij al die hulp worden de schooljaren voor onze kinderen immers fantastische en
onvergetelijke schooljaren. Want jullie weten, zonder de hulp en betrokkenheid van ouders, opa’s, oma’s, tantes
en ooms, kunnen we niet doen, wat we graag willen doen.
Ik werd echter gewezen op een gigantische blunder, namelijk het vermelden van de luizenmoeders! Hoe dat
heeft kunnen gebeuren (zeker na de indrukwekkende opkomst van juf Ank) weet ik niet. Daarom bij dezen een
welgemeend bedankje voor de luizenmoeders die na elke vakantieperiode de hoofden van onze kinderen
grondig onderzoeken. Dank, dank, dank!
TRAKTATIE VAN DE MAAND
Ook dit jaar schenken we graag aandacht aan gezonde, verantwoorde traktaties. Deze
maand hebben we een originele traktatie van Dex (groep 1/2). Hartstikke leuk, gezellig,
gezond en niet te vergeten… accuraat!
Heb je ook een leuk idee? Gezonde, gouden tips zijn altijd welkom! Mail deze naar:
judithknapp@hotmail.com.

EEN WOORDJE VAN DE REDACTIE
Na al die vrije weken mogen we weer ons woordje doen. Tijdens de zomermaanden
hebben we (letterlijk én figuurlijk) kunnen ‘broeien’ op ideeën. Deze keer willen we jullie
graag attent maken op de Kinderboekenweek. Deze start op woensdag 3 oktober. Dit
jaar is het thema vriendschap: Kom erbij! Een mooi thema, zeker gezien de turbulente
wereld waarin we leven. Hoe fijn is het dan dat er weer even heel bewust aandacht
wordt besteed aan dit bijzondere onderwerp. Vriendschap, ook een fenomeen dat niet
altijd zo vanzelfsprekend is, maar zó essentieel! Mijns inziens zorgt dit thema voor
inspirerende gespreksonderwerpen.
Uiteraard is er ook veel literatuur over te vinden, een onmisbaar onderwerp. Om het
onderwerp (makkelijker) bespreekbaar te maken, zorgt het team van de
Kinderboekenweek altijd voor diverse titels met betrekking tot het onderwerp:
Voor groep 1/2:

Claudia Lagermann: Snip.

Ted van Lieshout: Ventje zoekt een vriendje.

Voor groep 5/6:

Evelien de Vlieger: Hoe maak ik een vriend?

Sunna Borghuis: Dikke Vik en vieze Lies worden
vrienden.

Voor groep 3/4:

Mia Nilsson: Een vreselijk eng beest?

Sjoerd Kuyper: Het zakmes.

Voor groep 7/8:

Jacques Vriens: Niet thuis.

Geet-jan Robbers: De Grondel & de garnaal.

Meer informatie kun je uiteraard vinden op: www.kinderboekenweek.nl. Veel leesplezier!

QUIZ
Tot slot…
Wat leuk dat onze quiz nog steeds ‘hot’ is. Zo kregen we snel een reactie
op de foto in de Vliegersvlug van 8 juni. En wie was dat lekkere
lachebekje? Ja, ja, ja… Sander! Met gepaste trots heb ik de winnaar
reeds ingelicht. Al die weken wachten op de uitslag vond ik
mensonwaardig. Maar nu is het zo ver… nu kunnen we officieel bekend
maken dat Kevin (papa Aimée en Savva) de juiste oplossing had
gemaild! Gefeliciteerd! Het spetterende cadeau kan vanaf maandag bij
Erik worden opgehaald.
En lieve mensen, ook al heb je al een keer meegedaan, jullie mogen
gerust nog een gokje wagen. Deze keer hebben we geen baby, maar
een zeer serieuze kleuter. Dit mooie kiekje laat zien hoe geconcentreerd
je al op jonge leeftijd al kunt zijn. Wie is dit mopje, wie oh wie?
Mail je antwoord vóór 28 september 2018 naar judithknapp@hotmail.com, dan wordt de
winnaar in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 5 oktober 2018) bekend gemaakt. Succes!
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