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Agenda 
 
14 februari meesters- & 
juffendag 
Donderdag 22 februari kind- 
vrije dag, vrijdag 23 februari 
zijn de kinderen ook vrij 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  

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

 

Bezoek aan VO scholen 
De groepen 8 hebben in de laatste weken een bezoek gebracht 
aan een aantal Voortgezet Onderwijsscholen die hun school 
openstelden voor het bezoek van schoolklassen. Tijdens de 

programma’s volgden de kinderen steeds 3 lesjes en op deze 
wijze konden zij alvast een beetje voelen hoe het straks zal zijn op 

het VO. Zij hebben samen met de leerkrachten kunnen snuffelen op 
het ’s Gravendreef College, het 
Montaigne Lyceum en het Lyceum 
Ypenburg. Ze hebben les gekregen in 
geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 
Frans, tekenen, handvaardigheid en 
koken. 
Tijdens de biologieles werd de vraag 
gesteld of je op je kop staand kunt eten? 
Kun je dan wel je eten doorslikken? 
Natuurlijk werd de proef op de som 
genomen en ging Tess uit groep 8a de 
uitdaging aan. Zij deed een handstand 
en kreeg een banaan gevoerd. 
Conclusie: Ja, je kunt op je kop eten! 
Het definitieve advies is gegeven en 

gesprekken hierover zijn gevoerd. Vanaf 10 februari t/m 23 februari 
kunnen de leerlingen inschrijven en op 6 april krijgen zij te horen op 
welke school ze geplaatst zijn. Het is dus een spannende tijd.  
Er zijn natuurlijk veel meer scholen te bezoeken in regio Haaglanden 
en Delflanden en daarvoor worden er ieder jaar open dagen 
georganiseerd voor leerlingen van groep 7 en groep 8. Deze open 
dagen zijn volop aan de gang. De data van de open dagen kunt u 
vinden op de websites van de scholen die u wenst te bezoeken.  
 

Even voorstellen: Kim Legerstee 
Hoi allemaal, ik ben Kim Legerstee en kom in maart op 
De Vlieger werken in groep 5 B. Ik heb hiervoor ruim 
13 jaar op de Fontein in het Wateringse Veld gewerkt. 
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en kom ik bij 
jullie werken. Ik heb er heel veel zin in. Via juf Bianca 
heb ik al heel veel goede verhalen over De Vlieger 
gehoord. Juf Bianca ken ik via de paarden, hier kan je 
mij ook in mijn vrije tijd vinden. Ik heb 2 dochters en 
een man en samen met hen woon ik in Den Haag. Tot snel op de 
Vlieger! 
 

Meesters- en juffendag 

Op woensdag 14 februari vieren we de verjaardagen van de meesters 
en juffen. Het wordt een feestelijke, liefdevolle en gezellig dag met veel 
hartjes, want het is die dag ook Valentijnsdag. Heb je rode kleding? 
Dan mag je die aantrekken! Alle kinderen mogen in rode kleding naar 
school komen. Aan deze nieuwsbrief toegevoegd de uitnodiging.  
 

Ophalen uit school 
We merken dat ouders, als ze hun kinderen komen 
halen aan het einde van de dag of ochtend, wachten in 
de hal bij de klaslokalen. Dat is begrijpelijk wanneer 
het regent, echter gebeurt het steeds vaker dat ook bij 
goed weer ouders in de hal bij het lokaal wachten. 
Omdat de les duurt tot 12.00 uur, 12.15 uur of tot 15.00 

uur kan dit storend zijn. We willen u daarom vragen buiten te wachten. 
De kinderen komen zelfstandig of onder begeleiding van de juf of 
meester naar buiten.  
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Uit groep 7B 
Bij ons in de klas heeft de opa van Ruben verteld over de luchtvaart 
(vanuit zijn eigen beroepsverleden). Hij kwam gezellig op bezoek op 
maandag 5 februari. Hij heeft bijna twee uur van alles aan ons verteld 
en laten zien. Wij vonden het héél erg leuk. Hopelijk vinden jullie deze 
weetjes ook leuk en interessant om te lezen!  
 
Remco, Minke en Ruben 
 
Wist je dat…? 

- Leonardo da Vinci een soort helikopter heeft ontworpen 
(eeuwen geleden)? 

- Luchtballonnen opstijgen door hete lucht? 
- Sommige mensen ooit probeerden te vliegen met zelfgemaakte 

vleugels? 
- De gebroeders Wilbur en Orville Wright het eerste vliegtuig 

hebben gemaakt? Hij heette “The Wright Flyer”. 
- Anthony Fokker de eerste Nederlandse vliegtuigbouwer was? 

Zijn eerste vliegtuig heette ‘De Spin”. 

- De vroegere vliegtuigen gemaakt waren van hout en linnen? 
- Er verschillende soorten metalen zijn die worden gebruikt in de 

vliegtuigbouw?  
- Deze metalen o.a. aluminium en titanium zijn? 
- Het grootste vliegtuig ter wereld, van de ene naar de andere 

vleugel, 88 meter is? 
- Een vliegtuig naar vooruit komt door de wind naar achteren te 

blazen? 
- De klepjes op een vleugel eigenlijk alleen de vleugels zijn en 

dat de rest er is om het gewicht van het vliegtuig te tillen?  
- Er luchtwegen zijn in de lucht die denkbeeldig zijn? 
- Er in een grote toren alles voor vliegtuigen geregeld wordt, 

zodat zij kunnen landen? 
- Er in Amerikaanse vliegtuigen een stuur zit en in de Europese 

een hendel? 
 

Bezoek aan de bibliotheek 
Regelmatig brengen de groepen 1 

en 2 een bezoek aan de bibliotheek 

in Ypenburg. Daar kunnen zij 

allemaal één boek uitzoeken en 

ook wordt er voorgelezen. Dit keer 

luisterden de kleuters naar het 

verhaal “De tijger slaapt”.  

Wist u dat  

Er in groep 1/2 C met veel plezier is gewerkt over de Noord 
Pool en de Zuid Pool en zij een iglo in de klas hebben? 

 
Wij het belangrijk vinden dat de kinderen 
dagelijks gezonde tussendoortjes mee naar 
school nemen? Op dinsdag en donderdag fruit 
of groente (fruit- dagen) en op de andere 
dagen een “gezonde” koek, liefst zonder 
chocola e.d. Hierbij kunt u denken aan 
bijvoorbeeld een rijstwafel, noten of een 
cracker. 
 

Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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