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Agenda
Vrijdag 1 juni – kindvrije dag
Woensdag 6 juni – OC
vergadering
Zondag 17 juni - vaderdag
Donderdag 21 juni –
schoolreisje
Vrijdag 22 juni – studiedag,
kinderen vrij

Avondvierdaagse in de regen…
Hoewel alle kinderen die zich hadden
ingeschreven voor de
avondvierdaagse graag de 5 of 10
kilometer hadden gelopen, is de
wandeling “in het water gevallen”.
Door de hevige regen kon er al twee
dagen niet gelopen worden. Wat een
pech! We hopen dat het droog blijft
op de laatste avond, zodat we allemaal de laatste wandeling kunnen
lopen. Dank aan alle ouders die bij de avondvierdaagse geholpen
hebben!

Rolstoelgym
Afgelopen vrijdag hebben de groepen 8 een aangepaste gymles
gevolgd. Zij kregen de mogelijkheid om te ervaren hoe het voelt om in
een rolstoel te sporten.
Zij hebben een praktijkles gehad en een theorieles in de klas. Tijdens
de praktijkles hebben zij een rolstoelestafette gedaan en daarna
rolstoelbasketbal gespeeld.
Tijdens de theorieles vertelde John, een man die door een ongeluk in
een rolstoel is terechtgekomen, over het leven in een rolstoel, zoals de
beperkingen die dit in de maatschappij geeft en de financiële kant van
het hebben van een handicap. Ook heeft hij met de kinderen risico’s
besproken die alledaagse dingen, zoals wippen op je stoel, je in een
rolstoel kunnen doen belanden. De belangrijkste les van John was:
‘Nooit bij de pakken neerzitten, positief blijven, niet teveel
zelfmedelijden hebben, want daar schiet je allemaal niets mee op’. We
bedanken het Team Sportservice Zuid-Holland voor deze interessante
en leerzame dag.

VO dagen

Niet vergeten:

Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 les gekregen op Het
Vlieger Lyceum!
Alle kinderen van groep 8 zijn verdeeld over 3 klassen, VL01, VL02 en
VL03.
Dankzij de inzet van enkele ouders, zelfs een opa en collega’s zijn er
lessen gegeven á la het voortgezet onderwijs.
Ze hebben les gekregen in wiskunde, Frans, Spaans, debatteren,
filosoferen, handvaardigheid, tekenen, mentoruur en muziek.
Per 3 kwartier werd er gewisseld van lokaal en les. Ook werd er
gewerkt met te laat briefjes, roosterwijzigingen en nablijven als je de
les was uitgestuurd.
Zelfs een echte kantine ontbrak niet. Kortom, weer een geslaagde
activiteit!

Nog het schoolgeld te betalen
als u dat nog niet gedaan heeft!

Fietsen plaatsen voor de school

Sponsorgeld mee naar school.
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Op het schoolplein achter de lokalen van
groep 6 kunnen vanaf maandag 4 juni
geen fietsen meer worden neergezet. De
fietsenrekken van dat plein zullen
verplaatst worden naar de stoep aan de
voorkant van de school. Hier is
voldoende plaats voor de fietsen.

Micro bit in groep 7
In groep 7B hebben wij de afgelopen weken les gehad in
programmeren. Wij hebben een reactiespel gemaakt met karton,
aluminiumfolie en een microbit en krokodillenbekjes (kabeltjes). Op de
microbit zitten heel veel lampjes. We hebben de kabels met de microbit
en het aluminiumfolie verbonden. Als we onze hand op de folie legden
en op start klikten, dan vonden er een aantal reactie plaats met lichtjes
en tekens. Deze reacties hebben wij zelf geprogrammeerd op de
computer voor we begonnen. Het was heel erg leerzaam en leuk. Wij
willen de vader van Sara bedanken voor zijn les!

Van juf Ilona….
Beste Vlieger kinderen en ouders,
Bij deze kondig ik mijn vertrek aan van De
Vlieger. Het is tijd voor een volgende stap.
Ik ga jullie na 16 jaar verlaten omdat ik van de
zomer verhuis naar Kaatsheuvel.
Ik ga samenwonen met mijn vriend Jan-Paul en
zijn dochtertje Fiene.
Met veel plezier heb ik gewerkt op De Vlieger en wil jullie daarvoor
bedanken.
Ik zou het leuk vinden om afscheid te nemen van jullie en jullie ouders
op vrijdag 29 juni aanstaande van 15.00 uur tot 16.00 uur. We zien
elkaar nog de komende weken en dat vind ik fijn.
Met vriendelijke groet,
Juf Ilona (de Graaf)
Alle kinderen van groep 7 met
verkeersdiploma

schoolfotograaf
Op dinsdag 12 juni is de schoolfotograaf tussen
14.30 uur en 15.30 uur bij ons op school om
foto’s te maken van broertjes/zusjes die niet
konden of kinderen die ziek/afwezig waren op de
dag dat de foto’s gemaakt werden. Via Digiduif
krijgt u de mogelijkheid om hiervoor in te
schrijven.

Wist u dat
Er een nestje is in het vogelhuisje op het groene schoolplein?
Dat de meesters en juffen op de Kindvrije dag het groene schoolplein
weer netjes maken?
De kinderen tijdens het mooie weer lekker buiten lezen en werken?

Met vriendelijke groet,
het team van De Vlieger

