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Agenda 
Maandag 6 november: Kindvrije 
dag 
Dinsdag 7 november – 
informatie avond Social Media 
voor ouders groepen 6, 7 en 8. 
20 december Kerstviering hele 
school op de “vroege avond”. 
 
 

Gezonde traktatie 

 
 
 
 

Wie zit er deze 
week op de bank 

 
Juf Martine en juf Mandy 
 

Contact  

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

 

 

 

 

Met het voetbaltoernooi naar de finale! 

 
Woensdagmiddag 1 november 
werd op verschillende locaties in 
Den Haag weer het jaarlijkse 
voetbaltoernooi voor de groepen 8 
gehouden. De Vlieger deed mee 
met één jongensteam, bij sv 
Loosduinen.  
Baran, Joeri, Milan, Quinten, Luuk, 
Levi, Pim, Maarten, Luca en Elia 
werden begeleid door trainer/coach 
Martijn. Hiervoor willen we Martijn 
hartelijk danken! 
De jongens wisten de eerste plaats 
te bemachtigen en hebben hiermee een plek in de Haagse finales 
bereikt. Gefeliciteerd jongens! Deze finales worden op 
woensdagmiddag 8 november gespeeld bij sv Scheveningen. 
Wij wensen de jongens heel veel succes! 
 
 

Blauwe Nooddeur bij de groepen 4 
Graag willen we u met klem verzoeken om de blauwe nooddeur tussen 
het hoofdgebouw en Het Vliegveld niet te gebruiken als doorsteek van 
het ene gebouw naar het andere. Bij harde wind waait de deur steeds 
open, waardoor schade ontstaat (al twee keer is de deur uit de 
sponning gewaaid) en waardoor ouders met kinderen die langslopen, 
de deur tegen zich aan kunnen krijgen. Wij vragen om uw begrip en 
verzoeken u vriendelijk om even om te lopen en de officiële ingangen 
te gebruiken.  

 

Diner in groep 3 
Dat een diner uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht bestaat 
hebben de kinderen van groep 3 geleerd. De afgelopen weken hebben 
zij allerlei woorden geoefend die te maken hebben met “eten”. 
Aankomende vrijdag sluiten zij af met een ècht diner. Het volgende zal 
worden geserveerd: als voorgerecht  
een mooi stukje komkommer met 
kruidenkaas en een stokbroodje met 
kruidenboter, het hoofdgerecht wordt 
pannenkoeken en als nagerecht een 
bakje vlaflip. De kinderen kunnen voor 
deze gelegenheid natuurlijk hun 
mooie kleren aantrekken. Ook voor 
bediening is gezorgd! Dank aan alle 
ouders die ons hierbij willen helpen!  
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Woordenschatonderwijs 

Kinderen vergroten dagelijks hun woordenschat door te lezen, te 
praten, te schrijven en te denken. 
Een rijke context is hierbij van 
belang, zodat de woorden 
betekenis krijgen. Woorden worden 
binnen een thema of naar 
aanleiding van een tekst 
aangeboden, in samenhang met 
andere woorden.  Op verschillende 
manieren wordt er in de groepen 
aandacht besteed aan 
woordenschat.  
In de kleutergroepen leren de 
kinderen nu woorden rondom het 
thema “herfst”, terwijl in de 
groepen 6 de woorden uit 
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) of 
Meander (geschiedenis) centraal 
staan. Het leren van nieuwe 
woorden is niet alleen een vak op zich, maar loopt als een rode draad 
door alle schoolvakken en alle klassen. Uiteraard is er een opbouw 
voor wat betreft de moeilijkheidsgraad van de woorden. Zo zijn de 
woorden in de onderbouw concreet, bijvoorbeeld “egel” of “servies”, en 
zijn de begrippen in de bovenbouw meer abstract, zoals “overleggen” 
en “verschijnselen”. Kinderen leren woorden door herhalen, dus zorgen 
we ervoor dat de woorden in zoveel mogelijk verschillende activiteiten 
naar voren komen. Daarnaast is er in de groep een woordenmuur, 
waarop de aangeboden woorden zichtbaar zijn. We merken dat de 
kinderen veel plezier hebben in het leren van nieuwe woorden. 
 
 

Wist u dat in groep 6B de kinderen een les hebben 
gekregen over Programmeren met Micro-bit? Twee heren 
van Nationale Nederlanden kwamen hier les in geven.  
 

 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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