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Agenda 
5 en 14 september zijn de 
kennismakingsgesprekken. 
 
6 september is de eerste 
Oudercommissie vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet vergeten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  

PCBS De Vlieger 
Frits Diepenlaan 43  
2497 DN Den Haag 
Tel.: 070 – 3906732 

Mail:info@pcbsdevlieger.lucasonderwijs.nl 

Internet: www.pcbsdevlieger.nl 
 

 

 

 

 

 

    

Informatie ochtenden  voor de groepen 3 
Woensdag 6 en 20 september zijn de 
informatie inloop ochtenden voor de ouders 
van kinderen uit groep 3. Wij nodigen u van 
harte uit te komen kijken in de klas van uw 
zoon of dochter tussen 8.30 uur en 9.30 uur. 
Zo krijgt u een indruk van de lesstof die 
dagelijks wordt aangeboden in groep 3. Juf 
Lisette, juf Sylvia en juf Irene werken samen 
met de kinderen aan het lezen, schrijven en rekenen. Dit jaar 
gebruiken we voor het eerst de leesmethode Lijn 3. Lijn 3 is de naam 
van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke 
buschauffeur Ben Bus ‘vertrekt’ vanaf het schoolplein en ‘brengt’ de 
kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s).  
U ontvangt binnenkort een brief van ons, waarin informatie staat over 
de werkwijze in groep 3. Daarnaast kunt u kijken op onze website 
http://www.pcbsdevlieger.nl, tabblad “voor leerlingen”  groepspagina 
2017-2018. 
Na de inloopochtend staat de koffie of thee voor u klaar in de hal bij de 
groepen 3. Om 10.00 uur is de pauze voor de kinderen en is de 
inloopochtend afgelopen.  

 

VO dagen, wij zijn op zoek naar U! 

Van 22 t/m 24 mei zijn de Voortgezet Onderwijs dagen in groep 8. 
Dan werken wij op de manier zoals dat ook op het VO gaat. 
Ieder uur hebben de kinderen dan een ander vak, met een andere 
docent. 
Vorig jaar zijn er verschillende ouders van school geweest die vanuit 
hun werk, hobby of talent een les hebben gegeven. 
Vindt u het leuk om op deze dagen een les te verzorgen? U kunt 
denken aan vakken zoals: biologie, muziek, tekenen, natuur, 
techniek,e.d. Misschien spreekt u vloeiend een andere taal en kunt de 
kinderen hierover iets bijbrengen?  
Het was vorig jaar een succes. Helpt u mee, dan wordt het dit jaar vast 
ook weer een succes! U kunt zich opgeven bij juf Sandra. 
sboogaard@pcbsdevlieger.nl  
 

Groepsspellen 
Gedurende het hele schooljaar en 
vooral in de eerste weken worden er 
vaak groepsspellen gespeeld in alle 
groepen. Dit zijn korte spelletjes van 5 
tot 10 minuten. Behalve dat het 
gezellig is met elkaar spellen te 
spelen, draagt het op een positieve 
manier bij aan de groepsvorming. Ook 
is het fijn voor de kinderen om tussen 
de lessen door even te kunnen 
bewegen in de vorm van een spelletje 
met de groep. Daarna hebben ze weer 
genoeg energie om hun aandacht bij de les te houden! 
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Tuinieren door de groepen 8 
Vorige week vrijdag hebben de kinderen van 
groep 8B tussen 14.00 en 15.00 uur hard 
gewerkt op het groene schoolplein. Er is door 
de kinderen onkruid gewied, geschoffeld, 
geharkt en geveegd. Tijdens het tuinieren 
kwamen de kinderen regenwormen en 
verschillende insecten tegen en weten ze wat 
onkruid is en wat niet. Zo bleek het een 
gezellige en leerzame vrijdagmiddag. Ook de 
andere groepen 8 zullen om de beurt op het 
groene schoolplein zijn.  

 

Bericht voor alle ouders - vanuit de MR over 

de ThemaOchtend 
Op woensdag 27 september a.s. organiseren de OuderCommissie  
(OC) en de MedezeggenschapsRaad (MR) een thema-ochtend voor 
alle ouders. Het onderwerp dit jaar is voeding.  
 
De thema-ochtend zal dit jaar verzorgd worden door Chermaine 
Kwant. Zij is een bevlogen en energieke onderneemster met enorm 
veel kennis van voeding, de werking van ons lichaam, een wandelend 
kookboek en vol tips over gezonde, leuke traktaties voor alle leeftijden, 
zij zal deze dan ook laten zien en laten proeven.  
Cher is een inspirerende vrouw voor iedereen die zich soms laat 
tegenhouden door lichamelijke ongemakken en zal vertellen hoe je 
gezonde voeding kunt stimuleren bij kinderen en wat voeding met 
gedrag kan doen. 
We hebben deze keer gekozen voor een thema-ochtend i.p.v. avond 
om meer ouders in de gelegenheid te stellen het bij te kunnen wonen. 
Deze thema-ochtend is interessant voor ouders met kinderen in de 
onderbouw èn in de bovenbouw. De deuren zullen om 8:30 open gaan. 
Het informatieve gedeelte begint om 9.00 uur en zal tot 11.00 
uur duren. Aan het eind van deze ochtend zal er ook gelegenheid zijn 
om met elkaar van gedachten te wisselen. Voor koffie en thee wordt 
gezorgd. 
Kortom een leuke, leerzame en vooral interactieve thema-ochtend voor 
iedereen die meer wil weten over gezonde voeding en leuke traktaties! 
 

Zet u woensdag 27 september 8:30 uur  
alvast in uw agenda?  

 
  Wist u dat er 4,5 kilo 
doppen is opgehaald de 
afgelopen keer?  
 

 
Wist u dat u zich nog kan op geven voor 
de groencommissie? Wij zijn nog op zoek 
naar ouders die ons af en toe willen helpen bij het onderhouden van 
ons groene schoolplein. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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