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Agenda 
18 november Sinterklaas komt 
in Nederland aan. 
21 november MR vergadering. 
23 en 28 november 
Rapportgesprekken 
 
 

Niet vergeten 

De inschrijving voor de 
rapportenavond voor ouders 
start op vrijdag 17 november 
om 18.30 uur. 
 

Gezonde traktatie 

 
 

Wie zit er deze 
week op de bank 

 

Juf Ilona de Graaf en      
Juf Ilona Schalkwijk  
 

Contact  

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

 

 

 

Sinterklaas nieuws 
Gisteren hebben de kinderen van 

groep 5 t/m 8 lootjes getrokken. We 
hopen dat iedereen enthousiast aan de 

slag kan gaan, zijn hier vragen over dan 
kunt u bij de leerkracht van uw kind 
terecht. 
Aanstaande vrijdag gaan we de school 
versieren en kunnen hierbij uw hulp goed 
gebruiken. De tijd hiervan is gewijzigd (het was vanaf 15:15 uur) en is 
nu van 14:00 tot 16:00 uur. Alle ouders zijn dus om 14:00 uur zeer 
welkom om te helpen. 
 
Woensdag 22 november is er weer de 
gebruikelijke inpakochtend, deze begint gelijk om 
08:30 uur, als ook de lessen beginnen. Dit 
inpakken zal plaatsvinden in het 
handenarbeidlokaal en oude RT-lokaal. Iedereen 
die wil helpen is wederom zeer welkom! Uiteraard 
zorgen wij voor koffie, thee en iets lekkers. 
 

Groep 3 en het Thema Wielen 
Kinderen uit groep 3 werken nu in het 
thema "op wielen" en leren veel over de 
ambulance, politie en de brandweer. 
Woensdag mochten de kinderen een 
kijkje nemen in de brandweer wagen. 
Toevallig kwam er ook een politie agent 
voorbij, die stopte om vragen van de 
kinderen te beantwoorden.  
 
Meer foto’s kunt u vinden op de site 
onder het kopje groepspagina.   

 

Verkeerssituatie 

Het is herfst, het weer verandert en we zien dat er minder mensen met 
de fiets of lopend naar school toekomen. Zou u er alstublieft weer 
rekening mee willen houden om wat eerder van huis te gaan, het kan 
namelijk zijn dat er geen parkeerplek dichtbij school is, waardoor u wat 
verder weg moet parkeren. Al bent u laat op school of is het slecht 
weer, wilt u niet de auto (dubbel) vóór de school neerzetten waardoor 
het verkeer gehinderd wordt. Kinderen en ouders willen oversteken, 
maar het zicht wordt beperkt, wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Op 
school zitten onze kinderen, ook uw kind en samen moeten we (ook op 
straat) voor overzicht en veiligheid zorgen. 

 
 
Wist u dat aanstaande vrijdag de rapporten met de 
kinderen mee gaan? En u zich vanaf die avond facultatief 
kunt inschrijven voor de rapportgesprekken die weken erna?  

 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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