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Maandag 18 en dinsdag  

19 september vrij 
Op maandag 18 september is er een studiedag van het hele 

team op De Vlieger. Wij gaan ons dan bezig houden met 
verschillende onderwijsinhoudelijke onderwerpen, te denken aan 

woordenschat, spelling, Gynzy e.d.. Scholing is ieder jaar een 
onderwerp binnen ons schoolplan en vinden wij belangrijk.  
Dinsdag 19 september is het weer de derde dinsdag in september en 
is het Prinsjesdag. Prinsjesdag is geen nationale feestdag. Alle 
Haagse basisscholen zijn van oudsher vrij, omdat de kinderen dan 
naar de koets kunnen gaan kijken.  

Staking 5 oktober 
Vanmorgen heeft u de brief gehad waarin wij vertellen waarom wij ook 
gaan staken op 5 oktober. Het spijt ons dat u mogelijk ongemak zult 

ondervinden van deze staking, maar wij 
vertrouwen erop dat deze op langere 
termijn bijdraagt aan méér en tevreden 
leerkrachten  
en dus beter onderwijs! 

Teveel storm om buiten te 

spelen woensdag? 
Echt niet! De kinderen van groep 4 spelen 
MET de wind. Met allerlei voorwerpen en 
oefeningen hebben de kinderen de kracht 
van de wind onderzocht. 
 
 

Samen lezen  
Groep 3 leest samen met groep 8. 
Samen lezen is een goede oefening voor 
zowel een ervaren lezer als een niet 
ervaren lezer. 
 
 
 
 
 

 
Wist u dat groep 4B een creatieve 
samenwerkingsopdracht heeft 
gedaan? De gezamenlijke 
schilderwerken hangen in en  
voor de klas. 

 
Wist u dat u de nooduitgang bij de 
groepen 4 en 5 niet kunt gebruiken omdat de deur 
gerepareerd wordt? Door de storm is deze uit 
haar sponning gevlogen. De deur is een nooddeur 
en geen uitgang of toegangsdeur. Hier is deze 
wel de laatste maanden voor gebruikt. Als de deur 
weer gemaakt is, kunt u hier niet meer door naar 
binnen of buiten, tenzij er nood is. 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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