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Agenda 
Maandag 15 januari – 
studiedag team – geen school. 
Dinsdag 16 januari – MR 
vergadering 
 
 
 

Gezonde 
traktatie 

 

 
 
 
Wie zit er deze week op de 
bank 

 
 
Esther Haneveld en  
Esther Verburg 
 
 

Contact  

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

 

 

 

De eerste Nieuwsbrief van 2018 en de 

allerbeste wensen voor ’t nieuwe jaar! 
De eerste schoolweek in 2018 zit er alweer bijna op. Wat was het  

een feest om alle kinderen weer uitgerust te ontmoeten. We hebben 
een goede start gehad met elkaar en gaan er weer een mooi jaar van 
maken met veel ontwikkeling en mooie ontmoetingen. 

In onderwijsland 
Helaas worden ook leerkrachten wel eens ziek, wat maakt dat wij 
vervangingen moeten regelen. Zoals jullie vast in het nieuws al 
gehoord hebben is er een tekort aan leerkrachten. Dit maakt dat het 
lastig is om inval te vinden. Wij blijven uiteraard ons uiterste best doen 
om vervangers te zoeken. Ook voor de mensen die ons gaan verlaten. 
Op het moment is het in onderwijsland onrustig. Vele scholen kampen 
met dezelfde problematiek, doordat leerkrachten van school wisselen 
of geen inval kunnen vinden. Dit horen wij ook van collega scholen. 
Weet dat wij ons altijd zullen inspannen om het onderwijsleerproces 
voor de kinderen zo optimaal mogelijk doorgang te laten vinden.  
 

Even voorstellen 
Zoals voor de vakantie al aangegeven, zou de nieuwe adjunct-
bovenbouw zich vandaag aan u voorstellen. Dit omdat voor de 
vakantie op haar huidige school het nog niet bekend was, dat ze gaat 
vertrekken. Graag stelt ze zich dan ook nu aan u voor. 
 

Jeanine Kalkhoven 
Mijn naam is Jeanine Kalkhoven, ik ben 35 jaar en geboren en getogen 
in Den Haag. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 
te bakken en ga ik graag naar het theater. Verder 
heb ik, naast een passie voor onderwijs, ook een 
grote passie voor reizen. 
Sinds ik klein was, wist ik al wat ik wilde worden: 
juf! Na de PABO heb ik ruim tien jaar gewerkt op 
een school in de binnenstad van Den Haag, 
waarbij ik voornamelijk heb lesgegeven in groep 
6, 7 en 8. Door mijn passie voor onderwijs wilde ik 
graag meer meedenken over het onderwijs op 
school. Dit heb ik op eerdere scholen gedaan in 
de functie van bouwcoördinator en coach.  
Vorig jaar heb ik een masteropleiding ‘Leren en innoveren’ afgerond en 
was ik toe aan een volgende stap. Vanaf 1 februari zullen jullie mij 
tegenkomen als adjunct-directeur bovenbouw op De Vlieger. Ik heb er 
enorm veel zin in om op PCBS De Vlieger te gaan werken en kijk 
ernaar uit om iedereen te leren kennen. Met het team en alle ouders 
samen werk ik graag mee aan de educatieve reis die de leerlingen bij 
ons op school zullen maken.  
De komende periode zal ik de tijd nemen om de school, de leerlingen, 
collega’s en ouders te leren kennen. U zult mij tegenkomen bij de 
verschillende ingangen van de school aan het begin van de dag. Mocht 
u vragen hebben of kennis willen maken, kom gerust langs. 
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Nieuwjaarsbuffet in 

groep 8C 
Woensdagmorgen hebben de 

kinderen van groep 8C samen met 

juf Bianca hun ontbijt en 

tussendoortje gegeten in de vorm 

van een Nieuwjaarsbuffet.  

Alle kinderen hadden heerlijke 

etenswaren meegenomen: 

appeltaarten, wafels, croissantjes 

enz. Gezellig om zo met elkaar het 

nieuwe jaar te openen en te vieren! 

Cito 

In de periode van half januari tot half februari staat de 
afname van cito op de planning. Dat betekent dat er in de 

groepen 2 t/m 7 vanaf de week van 
maandag 22 januari t/m de week van 12 
februari citotoetsen worden afgenomen. 
Mocht er in de komende weken een afspraak bij de 
tandarts of dokter nodig zijn voor uw zoon of 
dochter, dan is het fijn wanneer deze buiten de 
schooltijden worden gepland.  

 

Niet vergeten  - gevonden voorwerpen 
Op de tafel voor de keuken staan 2 bakken 

met gevonden voorwerpen. Mocht u thuis 

kleding, gymschoenen, rugtassen of bekers 

van uw kind(eren) missen, dan zou het in 

deze bak kunnen liggen.  

Neemt u gerust een kijkje! 

 

Tafeltennistoernooi 
Woensdag 10 januari hebben Yuri, Una, Sofija, Anouk, en Dean mee 
gedaan aan het Haagse Tafeltennistoernooi. Er werd gespeeld bij De 
Salamanders in Wateringen. Naast het spelen van wedstrijden, 
moesten de leerlingen ook scheidsrechter zijn bij wedstrijden van 
andere kinderen. 
Het was een sportieve, maar vooral gezellige dag! Una, Sofija en Dean 
hebben zich zelfs weten te plaatsen voor de Haagse finale op 
woensdag 24 januari. Wij wensen hen heel veel succes! 

 
Wist u dat er weer een wedstrijd van ADO is, 
 waar wij naar toe mogen? 
We konden dit jaar weer vouchers bestellen 
voor de kinderen van groep 3 t/m 8 voor een 

wedstrijd bij ADO. Deze zijn gisteren uitgedeeld. De 
kinderen kunnen met deze vouchers op de ADO 
website gratis kaartjes bestellen voor de wedstrijd 
ADO Den Haag – VVV Venlo op zaterdag 20 januari 
om 19.45 uur.  
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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