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Agenda 
10 april – MR vergadering 
17 en 18 april – eindtoets  
groep 8 
20 april - sponsorloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact  

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

 

Muzikale opening feestweken 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Woensdagmorgen 4 april om half 9 klonk vrolijke muziek in de Frits 
Diepenlaan. Een echte fanfare “Show- and Marchingband Victory” liep 
richting De Vlieger. Onze school bestaat namelijk 20 jaar, dat is wel 
een feest waard! Samen met de aanwezige ouders, kinderen, 
meesters en juffen hebben we “Lang zal ze leven gezongen”. Daarna 
heeft juf Jeanine samen met de oudste leerling van De Vlieger, 
Daanius en de jongste leerling, Lara, het lint doorgeknipt en daarmee 
was de feestweek officieel geopend. Er staan komende weken nog 
leuke activiteiten gepland. De kinderen hebben een flyer gekregen van 
alles wat we gaan doen. Zo staan er voor donderdagmiddag 5 april 
spelletjes met het getal 20 op het programma en gaan de kinderen 
vrijdag 6 april kijken naar de show “Fata Morgana” van theatergroep 
Hilaria. We hebben er zin in! 
 

Voorstelling “Het 

muizenhuis” 

Dinsdagmorgen 27 maart kregen de 
groepen 1 t/m 4  bezoek van Mariska 
Simon, zij speelde de voorstelling: “Het 
muizenhuis”. Dit ging over een 
voddenboer die in haar huis achter een 
hele stapel papier een muizenhuis heeft. 
In dit muizenhuis wonen Julia (super 
eigenwijs) en Sam (super verlegen) met 
nog heel veel andere muizen. Sam is 
een beetje zenuwachtig, hij moet 
trompet spelen en muis Ella gaat dan 
dansen in een voorstelling. Maar Ella 
moppert steeds op Sam dat hij het niet 
goed doet, hij speelt te snel of te 

langzaam. Hij moet natuurlijk oefenen. In de kelder vinden ze een 
geluksteen.  Die moet je goed warm wrijven en een kusje geven. Met 
deze steen en goed oefenen is Sam niet meer zenuwachtig en gaat 
het optreden supergoed! We hebben genoten van deze superleuke 
voorstelling 
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Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger 

 

 

Terugkijkend naar Pasen 

 
Op donderdag 29 maart hebben de 
kinderen in alle groepen met elkaar 
genoten van een smakelijk paasontbijt. 
Iedereen had hiervoor iets meegenomen. 
Ook waren er die dag paasvieringen en 
hebben de kinderen paasliedjes 
gezongen en 
geluisterd naar 
het paasverhaal.  
In groep 8C zijn 
er zelfs echte 
eieren geverfd! 
 
 
 
 

 
 

Dank aan Flowerfriends 
U heeft vast in de groepen weer de mooie paastakken zien staan. 
Deze zijn ons weer geschonken door Flowerfriends uit Rijswijk. Ieder 
jaar verrassen de eigenaren van deze geweldige bloemisterij ons weer. 
Wij danken Flowerfriends heel hartelijk voor hun vriendelijk gebaar 
waar wij al jaren veel plezier van hebben.  
Flowerfriends  Bloemen & Planten, Patrijsweg 2 in Rijswijk 
Telefoon 070-3192373 
 

Ophalen uit school 
We merken dat ouders, als ze hun kinderen 
komen halen aan het einde van de dag of 
ochtend, wachten in de hal bij de 
klaslokalen. Dat is begrijpelijk wanneer het 
regent, echter gebeurt het steeds vaker dat 
ook bij goed weer ouders in de hal bij het 
lokaal wachten. Omdat de les duurt tot 

12.00 uur, 12.15 uur of tot 15.00 uur kan dit storend zijn. We willen u 
daarom vragen buiten te wachten. De kinderen komen zelfstandig of 
onder begeleiding van de juf of meester naar buiten.  
 

Wist u dat  
Joshua Garnaat uit groep 5/6 de eerste prijs heeft behaald 
met golf? 
 

 
Voor alle fietsen plek is in de fietsenrekken op het schoolplein bij de 
groepen 6, achter ’t Vliegveld en voor de school? 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMSN67Xp2scCFQLYGgoduSYLGQ&url=http://www.stimulansz.nl/afbeeldingen-1/officiele-website-fotos/boek-lampje-man/view&bvm=bv.101800829,d.ZGU&psig=AFQjCNEGygWP2PZknWFWrbSTuUnPr-cdTA&ust=1441368251847380

