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Agenda 
8 sept inloopochtend 
14 sept 
kennismakingsgesprekken 
 
 
 

Niet vergeten 

 
inloopochtend op  
vrijdag 8 september  
van 8.30 tot 9.00 uur 
 
Groep 8: Inschrijven voor de 
kennismaking- 
adviesgesprekken vanaf 11 
september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  

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

 

 

 

Een leuke uitnodiging     

Beste Ouder en Verzorger, 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor een koffie ochtend op woensdag 

13 september van 8.30 uur tot 10.00 uur in de teamkamer van Het 
Vliegveld.  Op deze ochtend willen wij u informeren over wat de 
Oudercommissie allemaal voor mooie dingen doet voor de school en 
wat dat allemaal inhoudt.   
Wellicht vindt u het leuk om lid te worden van onze Oudercommissie. 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, een secretaris en voor het 
volgende schooljaar ook een voorzitter. Samen kunnen we het voor de 
kinderen  nóg leuker maken. 
Wij hopen u woensdag 13 september te ontmoeten.  
Vriendelijke groet, 
De Oudercommissie 

   

Inloopochtend in groep 3 
Woensdag 6 september was de 1e 
informatie inloop ochtend voor de ouders 
van de kinderen uit groep 3. Ouders 
konden in de klas van hun zoon of dochter 
blijven en kennis maken met de werkwijze 
in groep 3. Juf Lisette, juf Sylvia en juf 
Irene werkten samen met de kinderen aan 
het lezen, schrijven en rekenen. Zowel de 
kinderen als de ouders vonden het leuk om 
met elkaar bezig te zijn met de letters en 
cijfers. De volgende informatie inloop 
ochtend in groep 3 staat gepland op woensdag 20 september, weer 
van half 9 tot 10 uur. Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor u 
klaar.   
 

Kennismaking- adviesgesprek in groep 8 
Vanaf 11 september kunt u zich inschrijven via DigiDuif voor de 
kennismaking-adviesgesprekken voor groep 8. Deze gesprekken 
vinden plaats in de week van 25 september. Zou u bij dit gesprek uw 
zoon of dochter mee willen nemen? Wij vinden het fijn om het met 
elkaar te hebben over hoe het op dit moment gaat in de klas en waar 
kinderen nog aan kunnen werken.  
 

Groep 7A en het thema 

Egypte 
Groep 7A heeft een sarcofaag 
gemaakt en gewerkt over het thema 
Egypte.  

 

 
Wist u dat  
 

De kinderen van groep 8 van harte welkom zijn bij het 
kennismaking-advies gesprek in de week van 25 september? 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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