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Agenda 
Zondag 17 juni - vaderdag 
Donderdag 21 juni – schoolreis 
Vrijdag 22 juni – studiedag  
Maandag 25 juni – kindvrije dag 
Dinsdag 26 juni - instrating 
Gulden Klinker 
Dinsdag 26 juni – MR 
vergadering 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contact 

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

 
 
 
 

Schoolreis informatie 

Over een week is het zover, op donderdag 21 juni gaan de 
kinderen uit de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De kinderen 
kijken er erg naar uit en 

hebben er veel zin in om met 
elkaar naar het pretpark te gaan. 

Uiteraard ontvangt u via de 
leerkracht een brief met daarin alle 

belangrijke informatie over de 
schoolreis. Ook hebben wij middels 
digiduif u laten weten met welke 
vertrek- en aankomsttijden u 
rekening kunt houden. Hierin is echter iets veranderd, vandaar 
hieronder nogmaals de kloppende tijden:  
Groepen 1/2 gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam. Zij vertrekken met 
de bus om 9.30 uur vanuit school en om 15.30 uur vanuit het park. 
Groepen 3/4 gaan naar Oud Valkenveen in Naarden. De bus vertrekt 
van school om 9.00 uur en zij vertrekken uit het park om 15.30 uur. 
Groepen 5/6 gaan naar Duinrell. De bus vertrekt om 9.30 uur van 
school en om 16.00 uur uit Wassenaar.  
Groepen 7 gaan naar de Efteling. Zij vertrekken om 8.30 uur van 
school en om 16.30 uur uit Kaatsheuvel. 
Als de bussen terugkomen ontvangt u van ons een digiduif met een 
meer precieze aankomst tijd, dit in verband met eventuele files. 
We duimen voor mooi weer en een gezellige dag samen!  
 
 

Voetbaltoernooi op woensdag 6 juni 
Wat hebben de jongens hard gewerkt. Wat zijn ze ver gekomen, 
helemaal tot de districtsronde. Een team waar we allemaal trots op 
kunnen zijn. Helaas waren de tegenstanders te sterk waardoor ons 
team niet door kon naar de landelijke finale. Ouders hebben bekers 
geregeld voor alle spelers en afgelopen donderdag werden zij 
gehuldigd (foto op de trap van ’t Vliegveld). Speciale dank aan coach 
Martijn. Hij heeft het voor elkaar gekregen om een superteam neer te 
zetten. Bedankt Martijn! 
 
 

Gulden Klinker 
Op dinsdag 26 juni om 10.00 uur 
ontvangen wij van de stadsdeeldirecteur 
Anita Vos de Gulden Klinker. Wij krijgen 
de Gulden Klinker omdat we een groen 
schoolplein hebben aangelegd voor onze 

school. Met de 
Gulden Klinker 
ontvangen we ook een bedrag wat we aan het 
groene plein mogen besteden. Hiermee dragen 
we “een steentje bij” aan een buurt die, zoals het 
door de gemeente Den Haag omschreven wordt, 

schoner, gezelliger en prettiger is. 
Alle groepen zullen op het schoolplein aanwezig zijn als de instrating 
van de tegel met de Gulden Klinker plaatsvindt. We zijn er trots op dat 
we de Gulden Klinker hebben gekregen en willen deze gebeurtenis 
dan ook een feestelijk tintje geven. Wilt u om die reden uw zoon of 
dochter op dinsdag 26 juni een groen shirt en/of kleding met bloemen 
aantrekken?  
Als u in de gelegenheid bent om te komen kijken bij de instrating van 
de Gulden Klinker, bent u hiervoor van harte uitgenodigd.  
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Vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger 

 

 

Groene schoolplein 
 
De meesters- en juffen hebben op de kindvrije 
dag, vrijdag 1 juni, een flinke 
onderhoudsbeurt gegeven aan het (groene) 
schoolplein. Er is geveegd, onkruid gewied, 
geschoffeld en er is weer nieuw gras gezaaid. 
Het plein ziet er weer prima uit! Juf Irene heeft 
met de kinderen van groep 3B zaden van 
tomaatjes, radijs en zonnebloemen in de 
grond gezet. Zo hopen we over een tijdje uit 
onze eigen Vlieger tuin gezonde groenten te 
kunnen eten!  
 
 

Buitenhoekenmiddag kleuters  
Afgelopen dinsdagmiddag 12 juni hebben 
Tessa en Pauline twee kleuterklassen 
meegenomen naar buiten voor een 
"buitenhoekenmiddag". Tessa en Pauline lopen 
stage in groep 1/2a en 1/2d. In de 
buitenhoeken konden de leerlingen onder 
andere zelf tenten maken met doeken, 

schilderen met water op de muur en oefenen met verkeer op een weg 
die we op het plein hadden getekend. De leerlingen waren druk bezig 
om alles te ontdekken en de tijd vloog voorbij! Het was leuk om te zien 
hoe de leerlingen het naar hun zin hadden, aan het leren waren en 
tegelijk lekker buiten konden zijn. Het is zeker voor herhaling vatbaar!   
 

Praten met Soldaten 

Een poosje geleden kregen wij (de groepen 7 en 8) bezoek van twee 
militairen van de landmacht. Zij hebben ons verteld over hun beroep. 
Ze gaan bijvoorbeeld op trainingen in het buitenland. Een van de 
soldaten is inmiddels parachutist en de ander wil dit nog gaan doen. Ze 
kunnen zieke en gewonde mensen verzorgen. Ze zijn getraind om in 
een gevechtssituatie slachtoffers eerste hulp te verlenen totdat deze 
geëvacueerd kunnen worden per helikopter. Ook hebben ze 
schiettraining gegeven aan soldaten in Irak.  
Ook lieten ze aan ons een kogelvrij vest zien, een helm en bepakking. 
Een aantal kinderen mocht de rugzak/bepakking uitproberen. Dit was 
echt heel zwaar! De rugzak woog zo’n 30 kg, maar in het echt kan dit 
wel 60 kg zijn! Ook kregen we nog een kleinigheidje; een gum en een 
sleutelhanger. Dit vonden we echt hartstikke leuk!  
Het was interessant & leuk dat zij over hun werk hebben verteld aan 
ons. Groetjes, Berk en Jochem uit groep 7b  
 
 
Wist u dat   

Er door de kinderen, 
ouders en juffen uit groep 
8 al hard gewerkt wordt 

aan het musicaldecor?  
 
De vader van Susan bij zijn derde 
beklimming van de Alpe d'HuZes Noa 
en Luna tegenkwam? 
 
In groep 6B ook buiten op het plein 
gerekend wordt, door opdrachten met maten en meten te 
doen?   


