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Agenda 
Donderdag 17 mei – 
rapportenavond groep 1/2 
Maandag 21 mei – 2e 
Pinksterdag 
Dinsdag 22 mei – MR-
vergadering en rapportenavond 
groep 1/2 
Woensdagmiddag 23 mei – 
broertje/zusje foto 
Maandag 28 mei – start 
avondvierdaagse 
Vrijdag 1 juni – kind vrije dag  
 
Sportdagen: 
Maandag 25 juni groep 8 
Dinsdag 26 juni groep 7 
Donderdag 28 juni groep 6 
Vrijdag 29 juni groep 5 
 

 
 
 
 

Contact  

PCBS De Vlieger 
Frits Diepenlaan 43  
2497 DN Den Haag 
Tel.: 070 – 3906732 
Mail:info@pcbsdevlieger.lucasonderwijs.nl 
Internet: www.pcbsdevlieger.nl 
 

 

Terug van vakantie 
Na de heerlijke meivakantie 
zijn wij weer met z’n allen op 
school begonnen. Iedereen 

heeft genoten van twee weken 
vrij en gaat nu weer met veel zin 

naar school. De komende periode 
staan er veel leuke activiteiten op 

de planning, zoals de 
Avond4Daagse, de sportdagen voor 
de groepen 5, 6, 7 en 8, de schoolreisjes, musical en het zomerfeest. 
Ook gaan we in de groep natuurlijk nog hard aan het werk! Wij hopen 
op een mooie, leerzame en gezellige laatste periode van dit schooljaar.  
 

VVN Verkeersexamen in groep 7 
 
Op maandag 14 mei hebben onze 
kinderen uit groep 7A en 7B 
deelgenomen aan het praktisch 
verkeersexamen, waarbij zij een route 
mochten fietsen om hun rijvaardigheid en 
verkeerskennis te toetsen. Alle kinderen 
kunnen veilig deelnemen aan het 
verkeer! Ook hebben de kinderen het 
theoretische deel met succes afgerond. 
Proficiat iedereen! 

 

 

Slag om Ypenburg 
Vorige week donderdag 10 mei is de Slag om Ypenburg herdacht, met 
een fantastische bijdrage van onze leerlingen.  
Kinderen uit groep 8, leerkrachten en directie van De Vlieger zijn ieder 
jaar bij deze herdenking aanwezig, omdat wij vinden dat je Vrijheid 
door moet geven via de jeugd. Daarnaast heeft De Vlieger het 
monument van de Slag om Ypenburg op deze herdenkingsplek 
geadopteerd.   
Een aantal kinderen van De Vlieger heeft foto’s van gevallenen uit die 
periode laten zien. 
Daarbij zijn ook de persoonlijke verhalen verteld over deze zeer jonge 
mensen, die in de vroege meidagen van 1940 zijn gesneuveld. Heel 
indrukwekkend en een mooie bijdrage van onze groep 8 kinderen. 
Zij hebben ook geholpen bij de kransleggingen. Voor de kinderen zelf 
was het een waardevolle ervaring. 
 

Op de foto…. 
Afgelopen dinsdag 15 mei was de 
schoolfotograaf bij ons op school en 
werden zowel de individuele foto’s 
als de groepsfoto’s gemaakt. De 
kinderen staan er allemaal weer 
mooi op! Aan het zonnetje buiten 
kan het niet gelegen hebben! 
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Alpe d’HuZes 

Wij, Noa en Luna Hazebroek uit groep 7b en 5a, doen op 7 juni 
mee aan Alpe d'HuZes. We gaan de berg Alpe d’Huez in Frankrijk 
beklimmen. We doen dat voor onze oma, omdat oma kanker 
heeft in haar botten en je kan dat niet weghalen. Wij willen dat er 
over 20 jaar niemand meer dood gaat aan kanker!  
En daarom gaan we 15 km lang de berg op lopen en halen we 
veel geld op. 
Wil je ons ook sponseren? Ga naar onze actiepagina’s: 
deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lunahazebroek 
 

Schoolspullenpas 
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te kunnen doen op 

school. Dat is de reden waarom er een 
Schoolspullenpas is voor kinderen van 4 tot en 
met 17 jaar die een Ooievaarspas hebben. 
Hiermee kan je bij verschillende winkels 
schoolspullen kopen die op de 
schoolbenodigdheden lijsten staan. Leergeld 
Den Haag stuurt begin juni aanvraagformulieren 

voor de Schoolspullenpas. Heb je het aanvraagformulier nog niet 
ontvangen, neem dan meteen contact op met Leergeld Den Haag op 
telefoonnummer 070796135/0707796136 (ma-do 09.00-12.30 uur) of 
mail naar schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.  

 

Voetbaltoernooi 
Zoals jullie misschien nog wel weten, hebben de 
jongens uit groep 8 zowel de voorrondes als het 
toernooi van de Haagse finales gewonnen. Met 
deze geweldige prestatie wisten zij zich te plaatsen 
voor de regiofinales. Afgelopen woensdag was het 
dan zover; de regiofinales bij Forum Sport in 
Voorburg. Schoolvoetbalteams uit Pijnacker, 
Zoetermeer, 's Gravenzande, De Lier, 
Leidschendam-Voorburg en uiteraard Den Haag 
waren uitgenodigd om woensdag mee te doen. 

Met enorme trots kunnen wij u vertellen dat de jongens van De Vlieger 
ook dit toernooi wisten te winnen! En hiermee zijn zij geplaatst voor de 
districtsfinales (oftewel het kampioenschap voor heel Zuid-Holland) op 
woensdag 6 juni 2018. Deze wedstrijden zullen worden gespeeld bij 
Excelsior Maassluis. Van harte gefeliciteerd boys! 
 
Zomerkamp 
Deze zomer organiseren we wederom het Summer Camp Den Haag in 
Voorburg en Wassenaar.  
Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool 
kinderen. 
Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. 
Het Summer Camp omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en 
ook les, alles geheel in het Engels. 
De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier 
met een taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. 
Het Summer Camp is de unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of 
zijn Engels in deze week te verbeteren. 
 
Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00, indien 
wenselijk van 8:00 tot 17:00. 
Meer informatie: www.summercamp.nl 
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Wist u dat  
 
Het voor de kleuters van groep 1/2 A genieten was op het 
groene schoolplein om met zand en water te kunnen spelen 
op een mooie zonnige dag in mei?  
 

De peuters en kleuters afgelopen week samen muziek hebben gemaakt 
en liedjes hebben gezongen onder begeleiding van juf Willemien?  

 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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