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Agenda 
 
Kerstvakantie is van maandag 
25 december t/m 5 januari. 
Op maandag 8 januari 
ontmoeten we iedereen weer 
graag. 
 
 
 
 

Niet vergeten 

 
Vrijdag 22 december zijn de 
kinderen om 12.30 uur uit. De 
kinderen die normaliter 
overblijven komen dan ook om 
12.30 uur naar huis. 
 

 
 
 
 
 

Contact  

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

 

 

 

 

De laatste week van het schooljaar 

 
Wat was het een gezellige week met elkaar. Er zijn twee mooie 

kerstvieringen geweest op woensdagavond. Groepsdoorbrekend 
hebben we samen de kerstviering voorbereid en gevierd in de 
Bartholomeuskerk in Nootdorp. Heel fijn om te zien dat de 
samenwerking zo goed ging. Ook was er een orkestje dat de avond 
voorzag van een muzikaal tintje. In de klassen is er uitgebreid 
aandacht besteed aan Kerst. En tot slot morgen de afsluiting samen 
van het jaar 2017.  
Het was een bewogen jaar waarin wij veel gelachen hebben en ook 
veel tranen hebben gelaten. 
 
Met elkaar hebben wij afscheid moeten nemen van Ashley, zij is in het 
eeuwige licht een sterretje bij God de Heer. Wij nemen haar in ons hart 
mee naar 2018. 
 
Morgen breekt dan eindelijk voor de kinderen de welverdiende 
Kerstvakantie aan. Wat zijn veel kinderen hier aan toe.  
Voor allen die het afgelopen jaar, in welke vorm dan ook, hebben 
geholpen op school; heel heel hartelijk dank!  
De hulp die wij krijgen is voor ons erg waardevol. 
Namens het team wensen wij iedereen een zalig Kerstfeest, een goed 
uiteinde en een mooi, gezond en inspirerend 2018! 
Graag ontmoeten we elkaar weer in het nieuwe jaar op maandag 8 
januari. Op onze site kunt u nog meer foto’s zien van de Kerstviering. 

 

 

Groepen 3 hebben les van “de bottendokter” 
De groepen 3 werken aan het thema; 
“ Mijn lijf”. Vorige week is er een heuse 
bottendokter (forensisch patholoog 
anatoom – maar dat woord hebben we 
de kinderen niet geleerd) 
langsgekomen. Hij had allerlei botten bij 
zich en heeft de kinderen een 
inspirerende les gegeven.  
Met dank aan papa en mama Gerretsen 
(ouders van Veerle gr. 3C).  
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Kerstviering in de Toevlucht 
Met Kerst zijn er Kerstvieringen in kerkgebouw De Toevlucht.  
Hierover willen we u graag informeren. 
Zondag 24 december is er om 16.30 uur 
Kinderkerstfeest: musical 'Het lege boek' door 
de kinderen van de kindernevendienst 
Zondag 24 december is er Kerstavond-
kerkdienst om 21.00 uur met het thema: 'The 
Voice of Christmas'. Voorganger: dominee 
Attie Minnema, met medewerking van het koor 
Vocalise - Ypenburg  
Maandag 25 december is er Kerstmorgen om 
10.00 uur met een feestelijke viering, thema: 
'Het wordt licht'. Voorganger: dominee Attie 
Minnema, met medewerking van de cantorij . 
Info: zie: www.kerkopypenburg.nl  
Iedereen is van harte welkom in deze 
vieringen.  

 

 

 
 
 
Wist u dat de Kerstcollecte 
gisteravond €521,63 heeft 

opgebracht voor Villa Ticca.? 
Heel hartelijk dank, namens Villa Ticca, voor 
jullie gift! Mochten jullie meer willen lezen 
over wat Villa Ticca doet in  Ecuador, dan 
kunt u op hun site een kijkje nemen. 
http://www.villaticca.com/nl/  
 
 
 
 
 
 

Fijne feestdagen en een mooi nieuw begin 
 
Namens het team wensen wij u, 
alle kinderen en allen die u 
liefheeft gezegende kerstdagen en 
een gelukkig nieuwjaar.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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