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Agenda 
Vrijdag 27 april – koningsdag, 
alle kinderen vrij 
Vrijdag 27 april t/m 11 mei – 
meivakantie 
Donderdag 10 mei Slag om 
Ypenburg & Hemelvaart dag  
Zondag 13 mei – moederdag 
Dinsdag 15 mei – 
schoolfotograaf 
Donderdag 17 mei – 
oudergespreksavond groep 1/2 
Maandag 21 mei – 2e 
Pinksterdag 
Dinsdag 22 mei 
Oudergespreksavond groep 1/2 
MR-vergadering 
Woensdag 23 mei broertje-
zusje foto 
 
 
 

 
 

 
 
 

Contact  

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

 

Sponsorloop op vrijdag 20 april 
Zoveel mogelijk rondjes lopen en daarmee zoveel mogelijk geld 
inzamelen…dat was het doel van de sponsorloop afgelopen 
vrijdag…en dat hebben de kinderen gedaan! Ingesmeerd en 

met flesjes water was het een feestelijke en sportieve activiteit op 
deze zonnige dag. Deze week en de week na de vakantie zullen 

we het geld verzamelen, zodat we kunnen optellen wat de kinderen 
hebben opgehaald. Zodra we totale bedragen weten, stellen we u op 

de hoogte. Dat is wel spannend, want dit keer ontvangt de groep die 
het meeste geld heeft opgehaald een prijs (wat dat is, dat blijft nog 
even een verrassing)! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdenking Slag om Ypenburg op 10 mei  
Op woensdag 25 april kregen de kinderen uit 
groep 8 les van meneer van Mil. Hij vertelde over 
de gebeurtenissen rondom de Slag om Ypenburg.  
Het was een leerzame ochtend. Onze school 
heeft het monument geadopteerd op het Ilsy 
plantsoen en ieder jaar komen er kinderen van 
groep 8 en leerkrachten naar de herdenking op 10 
mei. Ook dit jaar zal er een krans gelegd worden 
door onze school bij het monument.  
 

Schoolvakanties 2018-2019 
Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 –vrijdag 26 oktober 2018 
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie maandag 25 februari 2019 – vrijdag 1 maart 2019 
Meivakantie maandag 22 april 2019 – vrijdag 3 mei 2019 
Hemelvaartvakantie donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 
Zomervakantie maandag 22 juli 2019 – vrijdag 30 augustus 2019 
 
Overige feestdagen: 
Prinsjesdag (alleen Den Haag) – dinsdag 18 september 2018 
Goede vrijdag – vrijdag 19 april 2019 
Hemelvaartsdag – donderdag 30 mei 2019 
Tweede Pinksterdag – maandag 10 juni 2019 
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Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
 

 

 

 

Letterfeest in groep 3 
 

Dat alle kinderen van groep 3 alle 
letters kennen, dat weten we al lang! 
Toch was het erg leuk er nog een 
“letterfeest” van te maken. Overal op ’t 
Vliegveld waren letters te vinden en die 
konden de kinderen opzoeken en 
aftekenen op hun kaart. Aan het einde 
van de ochtend was er voor alle 
kinderen een letterdiploma. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 

 

 

 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer 
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de 
zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is gratis te 
downloaden in de App Store en Google Play Store en is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf 

genieten van meer dan 60 e‐books. 
Winactie 
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, 
maken ze kans op een iPad mini, door uit te leggen wat hun favoriete 
e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over 
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 

 
 
Wist u dat  
Groep 3A met het mooie weer vorige week vrijdag buiten 
aan de grote tafels in hun schrijfschriftje heeft geschreven? 

 
Alle kinderen op dinsdag 15 mei hun mooiste kleren 
aan mogen trekken naar school? Die dag is de 
schoolfotograaf de hele dag bij ons op De Vlieger en 
gaan de kinderen alleen en met hun hele groep samen  
op de foto. 
 

 
 
Voor alle ouders en 
kinderen: 
 
Rust lekker uit, geniet 
samen van deze twee vrije 
weken en dan zien wij 
elkaar graag weer terug op 
maandag 14 mei! 
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