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Agenda 
5 december – Sinterklaas 
bezoekt onze school 
8 december - Kind vrije dag 
12 december - Stakingsdag 
 
 
 
 

Gezonde traktatie 

 
 
 
 

Wie zit er deze 
week op de bank 

 
Juf Irene, Juf Lisette & juf Ira 
 
 

Contact  

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

 

Sinterklaas 
 

Heel De Vlieger Vaart 
Al twee weken werd er in de groepen 

hard gewerkt aan een nieuwe boot voor 
Sinterklaas. Al jaren vaart Sint op dezelfde 
stoomboot naar Nederland. Hoe leuk is het 
dan dat de kinderen van De Vlieger voor 
hem een mooie nieuwe boot ontwerpen? 
Dus knipten, plakten en verfden alle 
kinderen uit de groepen 1 t/m 8 aan een 
nieuwe stoomboot.  

Een jury, 
die veel 
verstand 
heeft van 
het bouwen 
van boten, 
heeft 
vanmorgen 
alle boten 
“te water 
gelaten” en 
bekeken of 
Sint ermee 

terug zou kunnen varen naar Spanje. En 
wat een prachtige, originele, kleurrijke en 
goed drijvende stoomboten zijn er 
gemaakt! Dus voor alle groepen een prijs, 
Sint kan uit maar liefst 19 boten kiezen. We 
zijn benieuwd in welke Stoomboot Sint met 
zijn Pieten op 6 december weer naar 
Spanje vaart! Elke groep verdiende een 
prijs, een mooie oorkonde.  
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Pieten Parcours Het 

Sinterklaas journaal vertelt het verhaal 
van Sinterklaas. Dit keer met een 
aantal activiteiten in de vorm van een 
Elfstedentocht. Zo is er in de gymzaal 
het Elf steden Pieten parcours uitgezet 
voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 
4. Door mee te doen aan allerlei leuke 
spelletjes als “pakjes door de 
schoorsteen gooien”, zaklopen en 
verkleedrace, konden zij stempels 
verdienen op de stempelkaart. Een 
volle stempelkaart maakte hen tot volleerde Pieten. 
 

De Surprises 

In de wandelgangen hebben wij vernomen dat er al mooie 
surprises en gedichten zijn gemaakt. De surprises worden op 
maandag 4 december na schooltijd ingeleverd op school. Op 
dinsdag 5 december staan alle surprises al in de klas uitgestald 
als de kinderen binnen komen; zonder inpakpapier of plastic tas, 
zodat de kinderen elkaars surprises kunnen bewonderen.  
 

5 December 
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek aan De 
Vlieger brengen. De kinderen worden die dag vanaf 8.20uur in 
de klassen verwacht. Om 8.30uur zullen de leerkrachten samen 
met de kinderen richting het schoolplein bij de hoofdingang 
lopen. Hier zullen zij Sinterklaas en de pieten verwelkomen. U 
bent hierbij als ouders van harte welkom. Wij willen u echter 
vragen om op de stoep aan de overkant van de school plaats te 
nemen, zodat iedereen Sinterklaas kan zien aankomen. We 
willen de parkeerplaatsen tegenover het hoofdgebouw graag 
leeg hebben. Wilt u uw auto deze dag elders parkeren? 
 

De kinderen hebben deze dag tot 14.00 uur school. 
 

Groep 1/2B met pepernoten & Boomwhackers 
In groep 1-2B hebben we gespeeld met 
de Boomwhackers. Eerst hebben we 
het lied ‘sinterklaas kapoentje’ 
gespeeld, daarna het pepernoten spel 
gedaan. Welk groepje kon zo snel 
mogelijk een pepernoot door de 
boomwhackers in het bakje krijgen?  
 
Een Boomwhacker = een modern 
percussie-instrument. Het zijn 
meerkleurige holle plastic buizen, die 
ten opzichte van elkaar harmonisch 
gestemd zijn. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Muziekinstrumenten voor 

Sinterklaas 

Kinderen uit de groepen 4B, 7B, 1/2B en 5B 
hebben samen samba’s geknutseld. Dat komt 
goed van pas bij alle liedjes die er in deze tijd 
voor Sinterklaas gezongen worden. Natuurlijk 
hebben de kinderen hun instrument 
uitgeprobeerd en gehoord hoe het klinkt. Op het 
ritme van de samba kun je zingen en dansen 
voor Sint! 
 
     

 

 

Rommelpiet 

Het was niet te geloven 
Zoveel lag er ondersteboven 
Blokjes hier, stoelen daar 
Snel alles opruimen met elkaar 
Lego in de doos, puzzels in de kast 
Sint was ook dit jaar weer verrast 
Dat ’t zo snel opgeruimd kan zijn 
Vinden Sint en zijn Pieten super fijn! 
 
 

 

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 

 
Beste Ouders en Verzorgers, 
 
Op 21 November hebben wij onze 2e MR vergadering van dit 
schooljaar gehad (van 6 vergaderingen in totaal gedurende een 
schooljaar). Hierin hebben wij als MR gesproken over hoe wij jullie 
beter op de hoogte kunnen houden van relevante onderwerpen die 
besproken zijn, waardoor wij transparanter zijn als adviescommissie. 
Hieruit zijn twee nieuwe ideeën gekomen: 1) na elke vergadering  
zullen de ‘Hoogtepunten’ in de Nieuwsbrief direct gecommuniceerd 
worden; en 2) onze website gaat geüpdatet worden, wat ons de 
mogelijkheid biedt om, waar nodig, meer diepgaande informatie te 
verschaffen die langere tijd beschikbaar is om gelezen te worden.  
Om de daad bij het woord te voegen, was een van de actuele 
onderwerpen bij ons gesprek de hygiëne in de klaslokalen. Hoewel een 
bezoek van de ‘rommelpieten’ vannacht natuurlijk ieder lokaal tot een 
puinhoop heeft gemaakt, is er geconstateerd dat er in de loop van de 
tijd hier en daar vuil en stof accumuleert in de klaslokalen. Wij zijn 
daarom op zoek naar welwillende ouders/verzorgers die willen helpen 
om de lokalen een poetsbeurt te geven rond de 4 grote vakanties (niet 
tijdens, maar na de herfst-, kerst-, krokus- en meivakanties). Een 
inschrijfformulier zal volgende week geplaatst worden op de deuren 
van de individuele klaslokalen. We hopen dat we met z’n allen deze 
nieuwe ‘Hou De Vlieger Schoon’ beweging een schone start kunnen 
geven. 
 
Met vriendelijke groet, MR de Vlieger 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafeltennistoernooi 
Op woensdag 10 januari 2018 wordt 
er voor alle leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 een 
tafeltennistoernooi georganiseerd. 
Dit toernooi wordt georganiseerd 
door Sportsupport. Bij dit toernooi 
speel je individueel tegen 
leeftijdsgenootjes van andere 
scholen. Op welke locatie we worden 
ingedeeld, hangt af van het aantal 
deelnemers. Heb je ook zin om mee te doen? Schrijf je dan in op het 
intekenformulier op Digiduif (tot uiterlijk 10 december 2017). 
 
 
 
 

Wist u dat wij 110 kilo dopjes 
hebben gekregen van RJ en 
Liah? 
Onze dank gaat uit naar een 

ouder die een donatie van zo'n 110 kg 
doppen heeft gedaan, waar de Stichting 
haar dank naar ons heeft uitgesproken. 
Mocht u in de toekomst ook een grotere 
donatie willen doen, wilt u dan via 
school contact met ons opnemen, dan 
kunnen we een afspraak maken over 
hoe het af te voeren.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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