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Wisseldag op dinsdag 3 juli 
Om de juffen of meesters van de nieuwe 

groep volgend schooljaar alvast te leren 
kennen en te zien in welk lokaal je zit, hebben 

de kinderen op dinsdag 3 juli van groep 
gewisseld. Samen met de juf(fen) en/of meester 

hebben zij een leuke opdracht of spel gedaan.  
Ook voor de kinderen van groep 2 was het een 
bijzonder moment, zij “gleden uit”, dat betekent dat 
zij van een “echte” glijbaan gleden en opgevangen 
werden door de leerkrachten van groep 3: juf 
Lisette en juf Tiffany. Na de groepswissel keerden alle kinderen terug 
naar hun eigen “oude” klas om daar het schooljaar af te ronden. 
 

Staking 

Op woesdag12 september wordt er door medewerkers in het primair 
onderwijs in de provincies Zuid Holland en Zeeland gestaakt. 
De vakbonden organiseren de staking in overleg met onder andere de 
PO-Raad, vanuit de samenwerking in het PO-front. Het PO-front vindt 
de middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om de salarissen 
te verhogen, te gering en wil betere bekostiging voor het primair 
onderwijs. Ook zijn de acties gericht tegen het toenemende 
lerarentekort. Om de druk op Minister Arie Slob en het kabinet te 
houden, hebben de vakbonden tot deze actie besloten.  
Het personeel van de scholen heeft het recht om te staken. Op onze 
school zal direct na de zomervakantie worden bekeken of de 
medewerkers meedoen aan de staking van 12 september. Op basis 
van deelname aan de staking zal dan ook besloten worden of onze 
school geheel of gedeeltelijk gesloten zal zijn. Wij zullen u daarover zo 
snel mogelijk na de zomervakantie informeren. 
Wij vragen u nu reeds om te zorgen voor opvang van uw kind voor 12 
september a.s. mocht de school vanwege de estafettestaking 
besluiten, dat die dag de school gesloten blijft. 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u hiervoor 
terecht bij de directie.  
 

Groep 6 
In de groepen 6 zijn de afgelopen tijd 
veel leerzame activiteiten geweest 
waarvan foto’s zijn gemaakt. Zo 
hebben de kinderen van juf Ilona 
buiten aan het water een 
aardrijkskunde les gehad over dijken 
bouwen en hebben de kinderen uit 
groep 6B geleerd over het tekenen 
van de schaduw.  
Met veel plezier hebben zij in 
tweetallen prentenboeken 
voorgelezen aan groepjes kleuters 
van groep 1/2 C. Zowel de kinderen van groep 6B als de kleuters 
waren erg enthousiast over de verhalen! 
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Zomerfeest 

Op vrijdag 6 juli was het zomerfeest. De 
kinderen konden ’s morgens deelnemen 
aan verschillende workshops als 
armbanden maken, drummen, t-shirt 
versieren, fotografie of voetballen. Op het 
plein stonden de springkussens waarop de 

kinderen een uur konden spelen. De meeste kinderen van groep 7 en 
8 zijn ’s middags samen met de juffen en meesters gaan zwemmen 
in ’t Hofbad. In de kleutergroepen hadden de kinderen waterfeest en in 
de groepen 6 werd ’s middags bingo gespeeld. Kortom een superleuke 
geslaagde dag die zonder de hulp van alle ouders niet mogelijk was 
geweest! Ouders: dank jullie wel!  
 

 

Laatste week groep 8  
Een bijzondere week voor onze 
leerlingen uit groep 8. De laatste week 
dat zij op de De Vlieger waren, 
hiermee sluiten zij hun basisschooltijd 
af en vliegen uit naar het voortgezet 
onderwijs. Een spannende week ook, 
waarin zij voor vaders, moeders, 
broers, zussen, opa’s, oma’s en 
andere geïnteresseerden de musical 
“bende op de camping” uitvoerden. Zij 
hebben het fantastisch gedaan! 
Woensdag de 11e juli vormden alle 
andere kinderen van groep 1 t/m 7 een 
erehaag om hen gedag te zeggen. 
Heel veel geluk en succes op jullie 
nieuwe school! 
 
 
 

Van juf Tessa… 

 
Beste ouders en kinderen van De Vlieger, 
 
Met een dubbel gevoel wil ik jullie laten weten dat ik De Vlieger ga 
verlaten.  
De afgelopen 17 jaar heb ik met heel veel plezier de gymlessen mogen 
verzorgen op De Vlieger. Eerst in de ballonhal en later in de Piet Vink. 
Ik heb veel mogen en kunnen leren van collega’s, maar ook mogen 
genieten van de sportiviteit van de kinderen. Ik zal hen dan ook enorm 
gaan missen! 
Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Aankomend schooljaar 
zal ik gymles gaan geven op obs De Meander in Delfgauw en zal ik 
dus De Vlieger gaan verlaten.  
We zijn hard op zoek naar een nieuwe vakleerkracht om mijn lessen 
komend schooljaar over te nemen. We hopen iemand te vinden die 
aankomend schooljaar direct kan beginnen. Als dit niet het geval is, zal 
ik nog tot 1 oktober aanwezig zijn om de gymlessen te verzorgen. We 
hebben daarom ook besloten om in het nieuwe schooljaar afscheid te 
nemen van de kinderen en ouders.  
Met sportieve groet, 
Tessa Molenaar 

 



 
 
 

 
 

Berry’s Wielershop, 
Bedankt voor de materialen! 
We hebben een mooi decor 
voor de musical ervan 
gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doppen 

De dopjes inzameling gaat volgend schooljaar door. In de vakantie 
kunt u dus alle dopjes verzamelen en na de zomer inleveren. Bij grote 
giften, graag even van te voren contact hoe we het transport van 
school naar Aalsmeer gaan regelen. Wil je weten waar we voor 
inzamelen kijk dan op: http://dopjesactienederland.nl/ 
In totaal hebben we 76kg bij elkaar gespaard plus de eenmalige gift 

van 110 kg. 

   
 

Zomervakantie 
Morgen is de laatste schooldag van dit 
schooljaar, dan zit 2017- 2018 erop. We kijken 
terug op een jaar waarin we veel hebben 
geleerd, hard hebben gewerkt, leuke 
activiteiten hebben gedaan en ons 20 jarig 
bestaan hebben gevierd. Ook vonden collega’s 

een nieuwe 
uitdaging en 
leerden we nieuwe juffen kennen. We zien 
allemaal erg uit naar de lange 
zomervakantie waarin we lekker uit 
kunnen rusten. Wij danken u voor alle 
hulp, betrokkenheid en uw vertrouwen. Wij 
wensen u samen met de kinderen een 

hele fijne vakantietijd toe! Geniet van elkaar en van de vrije tijd. We 
zien elkaar weer fris en met nieuwe energie terug op maandag 27 
augustus! 
 

Zomerlezen 
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb. In de app vind je 
meer dan 30 e-books die je twee maanden mag lenen. Ook als je geen 
lid bent van de Bibliotheek. Je kunt een e-book lezen op je tablet of 
smart-phone, je hoeft dus geen boeken meer in je koffer te doen. 
Op www.vakantiebieb.nl lees je wat je moet doen.  
 
Wist u dat  

Er in alle groepen heel hard is schoongemaakt en 
opgeruimd? Ook is er verhuisd, 
zodat in iedere groep nu de 
goede tafels en kasten staan. 

 
Nog veel gevonden voorwerpen in de bak 
zitten? Mocht u thuis nog kleding, 
schoenen of iets anders missen, neemt u 
dan gerust een kijkje! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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