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Agenda 
Van 2 tot 6 oktober gaan de 
groepen 8 op kamp. 
5 oktober is de school dicht 
i.v.m. de staking.  
16 t/m 20 oktober is het 
herfstvakantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet vergeten 

Af en toe de gevonden 
voorwerpenbak te controleren 
of er iets van uw kind in zit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  

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

 

Thema ochtend voor alle ouders 
Afgelopen woensdag was er de 

thema ochtend over voeding voor alle 
ouders. Chermaine Kwant, diëtiste, gaf 

een 2 uur durende presentatie: “Vandaag 
mocht ik aan een zeer enthousiaste groep 

moeders en vaders een voorlichting geven 
over voeding. We begonnen met een hot 
topic: suikers in drankjes. In deze quiz kwam 
naar voren dat sommige producten gezond 
lijken, maar dit totaal niet zijn. Zo bevat 
een flesje 'vitaminewater' maar liefst 7(!) 
suikerklontjes. En dan te bedenken dat de 
bovengrens voor kinderen, met oog op hun 
gezondheid, ligt op een maximum van 4 
klontjes. Verder was de lezing zeer 
interactief en kwamen er veel vragen uit 
het publiek: welke vetten zijn goed, hoe 
kan ik zorgen dat mijn kind meer groente 
eet en is humus een goed alternatief voor 
ander broodbeleg?  
Er was mij gevraagd wat leuke 
alternatieven te verzinnen voor traktaties 
op school en deze heb ik 'live' bereid en laten proeven. Vooral de pizza 
Mark-arita en de banaan speciaal vielen goed in de smaak. 
Al met al een leuke, leerzame ochtend met een duidelijke boodschap: 
eten moet vooral leuk en lekker zijn én dat kan ook op een gezondere 
manier! Mocht je meer informatie willen, dan kun je dit vinden via mijn 
website www.elate-denhaag.nl  

 

Nieuwe bankjes 
Bij de opening van ons nieuwe pand “Het 
Vliegveld” hebben wij van ons bestuur Lucas 
Onderwijs een geldbedrag gekregen om 
bankjes te kopen. Wij wilden graag bankjes 
kopen om een extra lekker plekje te kunnen 
creëren voor kinderen om op te lezen, 
relaxen of te werken. 
En kijk hier op de foto; er werd gelijk goed 
gebruik van gemaakt. Dank je wel Lucas 
Onderwijs, wij zijn er super blij mee!   
 

Groep 5A, groep 5/6 en groep 6A 
doen mee aan de week van de pauzehap. Komkommer in pindakaas dippen 
en elke dag een gezonde pauzehap deze week. 

 

mailto:info@pcbsdevlieger.lucasonderwijs.nl
http://www.pcbsdevlieger.nl/
http://www.elate-denhaag.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het handbaltoernooi  
Woensdag 27 september vond het 
handbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 
van alle Haagse basisscholen plaats. De 
Vlieger heeft mee gedaan met één team 
in de categorie jongens groep 5/6. 
Danyal, Tim, Luciano, Alessandro, 
Jordan, Francesco, Jens, Milan en Yan 
werden begeleid door de moeder van 
Luciano (onze dank daarvoor). We waren ingedeeld bij 
handbalvereniging Hercules in Boswijk. Dat is lekker dichtbij en het 
was een zonnige middag, dus er waren veel ouders en ook een paar 
klasgenootjes komen kijken en aanmoedigen. Na een sportieve 
middag hebben de jongens allemaal een vaantje gekregen en wisten 
ze ook nog de beker te winnen! Gefeliciteerd! 
 

Op 5 oktober in één dag een musical maken 
Op donderdag 5 oktober organiseert het Rijswijks Jeugd Theater 
speciaal voor basisschoolleerlingen (vanaf 6 jaar) die i.v.m. de staking 
in het onderwijs die dag niet naar school gaan een actieve en creatieve 
theaterdag. 
Dus hou je van acteren, dansen en zingen? Geef je dan snel op!  
MUSICAL IN ÉÉN DAG : Van 9 uur ’s ochtends (inloop 
vanaf 8.30 uur) tot 5 uur ’s middags werken we aan de 
voorstelling The Wiz. De hele dag zijn we bezig met 
dansen, spelen en het maken van decorstukken en 
kostuums. Natuurlijk is er ook tijd om buiten te spelen 
én voor drankjes en een lekkere snack. Aan het eind 
van de dag voeren we het stuk op voor de ouders. Heb jij ook zin in 
zo’n leuke dag? Schrijf je dan snel in want er is maar een beperkt 
aantal plaatsen. Kijk op: www.rijswijksjeugdtheater.nl 
 

Kinderboekenweek 2017 
Komende week openen wij in de groepen de Kinderboekenweek. Het 
thema dit jaar is: “Griezelen” of “Bibberen”. We hebben voor deze 
week een leuk programma gepland, waarin we het lezen extra 
promoten en veel aandacht schenken aan het lezen van kinderboeken: 
Op woensdag 4 oktober wordt de 
Kinderboekenweek voor alle 
kinderen van De Vlieger geopend 
met zang en dans op het plein. De 
dagen erna zullen in de groepen 5 
t/m 8 voorrondes worden gehouden 
voor de voorleeswedstrijd. Deze is 
op donderdag 12 oktober. Ook in de 
groepen 1 t/m 4 staat het lezen en 
voorlezen centraal. Gedurende de Kinderboekenweek zullen ouders of 
grootouders in de klassen worden uitgenodigd om de kinderen een 
verhaal voor te lezen. 
Tijdens de Kinderboekenweek mogen de kinderen verhalen schrijven 
en tekeningen maken. Door een deskundige jury wordt bepaald aan 
wie de penselen en griffels worden uitgereikt.  
Woensdag 11 oktober kunnen de kinderen hun boeken van thuis 
verkopen of ruilen tijdens de Kinderboekenmarkt tussen 12.00 en 
13.00 uur. De kinderen mogen om 11.45 uur hun plekje opzoeken en 
inrichten. Bovendien zal er een kraam zijn om nieuwe boeken te 
bestellen en ontvangt u, bij uw bestelling, het 
Kinderboekenweekgeschenk. De verkoop van deze boeken komt voor 
een deel ten goede aan de school. Wij hopen op grote belangstelling 
van de kinderen, ouders, opa’s en oma’s. 

http://www.rijswijksjeugdtheater.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjs63n2cXWAhVDalAKHZ4pC6UQjRwIBw&url=https://booxalive.nl/midi/&psig=AFQjCNEgsuEmDhgjBS9UhKZnKvPG9H5vmg&ust=1506612942214829


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8 
Aanstaande maandag gaan de groepen 8 
op kamp. Wij zijn al een tijdje druk bezig 
met de voorbereidingen en zo ook de 
kinderen. De indeling van de slaapzalen is 
al gemaakt en ‘wat te doen op de Bonte 
Avond’ is ook al een gespreksonderwerp. 
Wij hebben er heel veel zin in om er een fantastisch kamp van te 
maken met elkaar. De volgende mensen gaan mee op kamp: Juf 
Bianca, Juf Caroline, Juf Sandra, Juf Tessa, Juf Lisette, Juf Andrea, 
Juf Annemiek, juf Astrid, juf Demi, Juf Martine en Juf Ira. 
Op woensdagmiddag zullen er nog meer collega’s naar het kamp 
komen voor de Vossenjacht. 
De fietsen worden weer door de firma Koot-Verhuizers naar het 
kampterrein gebracht en op vrijdag weer gehaald. Met grote dank aan 
Ruud Koot. Wil iedereen helpen bij het inladen van de fietsen om 8.30 
uur? De bus komt om 9.00 uur en om 9.30 uur vertrekken wij. 

 

Schoolkerkviering 
Zondag 29 oktober zal er een speciale 
schoolkerkviering zijn in de Toevlucht, Laan 
van Hoornwijck 140. De dienst is voorbereid 
door alle kinderen en juffen van groep 3 en is 
voor iedereen die bij ons op school zit. Thema 
van deze dienst is: “helden”. De viering begint 
om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn 
 
 

 
Wist u dat de afgelopen week de kinderen van groep 8, 
met hun ouders pré-adviesgesprekken hebben gehad 
over hun vervolgonderwijs? 
Wij hebben mooie gesprekken gevoerd over de toekomst 

van al onze knappe groep 8 kinderen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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