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Agenda
Vrijdag 29 juni – sportdag
groepen 5
dinsdag 3 juli - wisselochtend
vrijdag 6 juli – zomerfeest
maandag 9 juli –
afscheidsavond groep 8A
dinsdag 10 juli –
afscheidsavond groep 8B
woensdag 11 juli –
afscheidsavond groep 8C
vrijdag 13 juli – laatste
schooldag kinderen 12.00 uur
vrij

Formatie
In deze nieuwsbrief leest u de formatie voor volgend schooljaar
en ontvangt u de plattegrond van de indeling van de lokalen.
Daarnaast alvast de kindvrije dagen, studiedagen en vakanties in
schooljaar 2018-2019.
Bij het wisselen van een schooljaar zijn er altijd weer veranderingen
binnen de samenstelling van het team. Ook dit jaar is er een aantal
collega’s dat volgend schooljaar buiten De Vlieger een nieuwe
uitdaging heeft gevonden.

Afscheid
Helaas zullen volgend schooljaar niet meer bij ons op De Vlieger zijn:
Ilona de Graaf (groep 7B), Steffie van Maanen (groep 8A), Menke
Jansen (groep 5A), Pauline Ierschot en Manja Groenendaal
(instroomgroep). Zij schrijven verderop in deze nieuwsbrief een stukje.
Ook juf Angelique, die de afgelopen maanden in groep 1/2 C is
geweest, neemt afscheid van ons. Wij wensen allen heel veel geluk,
succes en plezier op hun nieuwe werkplek!

Nieuwe collega’s
Omdat er collega’s weggaan, zijn wij op zoek gegaan naar goede
leerkrachten, nieuwe collega’s om ons team te versterken. Fijn te
schrijven dat wij voor volgend schooljaar twee nieuwe collega’s hebben
kunnen vinden voor de kleutergroepen. Verderop in deze nieuwsbrief
stellen zij zich voor.

3 groepen 4 volgend schooljaar
Eind vorig schooljaar hebben we u laten weten dat het mogelijk was
om voor één jaar 3 groepen 3 te realiseren en dat deze aan het einde
van het schooljaar zouden worden samengevoegd tot 2 groepen 4.
Gezien het leerlingaantal van de huidige groepen 3, de kinderen die in
groep 4 blijven en de nieuwe kinderen die dit jaar in groep 3 erbij
kwamen, kunnen we de 3 groepen volgend schooljaar behouden. Dat
betekent dat we voor volgend jaar hebben kunnen regelen dat er 3
groepen 4 zijn. Echter zullen we per jaar bekijken of de 3 groepen
kunnen blijven.

Verlof

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

Juf Mandy van RT is net met verlof gegaan, zij mag gaan genieten van
welverdiende vrije dagen voordat de baby wordt geboren. Ook juf
Francine zal binnenkort met verlof gaan. Beiden zullen na de
zomervakantie niet op school zijn. We wensen hen een hele fijne tijd
toe met hun gezin en de baby! De verwachting is dat zij waarschijnlijk
in de maanden na de kerstvakantie weer op school zullen terugkeren.
Dat betekent dat er zowel voor juf Francine als voor RT is gezocht naar
goede vervanging.

RT
De RT wordt gedurende het verlof van juf Mandy overgenomen door
juf Jantine en juf Sigrid. Beiden hebben hiervoor een RT-opleiding
gevolgd. Er is een overdracht geweest waarbij juf Sigrid en juf Jantine
door juf Mandy goed op de hoogte zijn gebracht van hulp die geboden
is en waar zij mee verder kunnen. Uiteraard zullen wij de ouders van
kinderen die het betreft, na de zomervakantie verder informeren.

Formatie
groep
1/2 A
1/2 B
1/2 C
1/2 D
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
6A
6B
6/7
6/7
7A
7B
8A
8B

leerkracht
Juf Ilse (ma/di)/ Juf Marcia (wo/do/vr)
Juf Anja (ma/di/wo/vr)/ Juf Febe (do)
Juf Miranda (ma t/m vr)
Juf Corrine (ma/di)/ Juf Kari (wo/do/vr)
Juf Lisette (ma t/m vr)
Juf Tiffany (ma t/m vr)
Juf Faaria (ma t/m vr)
Juf Sylvia (ma t/m vr)
Juf Sigrid (ma/di/wo)/Juf Caroline (wo/do/vr)
Juf Irene (ma t/m vr)
Juf Ilona (ma t/m vr)
Juf Antoinette (ma t/m vr)
Meester Jan (ma t/m do)/Juf Jantine (vr)
Juf Kim (ma/di)/juf Tineke (wo/do/vr)
Juf Annemiek (ma)
Juf José (ma/di)/ Juf Esther H.(wo/do/vr)
Meester Jos (ma/di/wo/do)/ Juf José (do/vr)
Juf Sandra (ma/di/wo/do)/Juf Jeanine(vr)
Juf Bianca (ma t/m vr)

Gym
IB OB
IB MB
IB BB
RT
ondersteuning
Kite/aviador
Administratie
conciërge
conciërge
Adjunct OB
Adjunct BB
directeur

Juf Tessa (ma/di/vr) en Meester Mark (ma/vr)
Juf Nicolette (ma/di/do)
Juf Wendy (di/wo/do)
Juf Andrea (di/do)
Juf Mandy - Juf Jantine (di)/Juf Sigrd (wo of do)
Juf Nicolet (di morgen en do morgen)
Juf Annemiek (di/wo)
Juf Ingrid (ma/wo/do)/Juf Desiree (ma/di)
Meester Willem (ma t/m vr)
Meester Raymond (ma t/m vr)
Juf Esther V (ma/di/wo/do)
Juf Jeanine (ma/di/do)
Juf Ira (ma/di/do/vr)

Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019
Prinsjesdag
18 september
Herfstvakantie
22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie
19 april t/m 3 mei 2019
(Goede Vrijdag en Pasen, Koningsdag)
Hemelvaart weekend
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus 2019
De overige dagen worden ook doorgegeven aan de BSO.
Studiedag 1:
17 september 2018
Kindvrije dag 1:
5 november 2018
Kindvrije dag 2:
14 december 2018
Studiedag 2:
24 januari 2019
Kindvrije dag 3:
21 februari 2019
Kindvrije dag 4:
1 april 2019
Kindvrije dag 5:
7 juni 2019
Studiedag 3:
28 juni 2019
Kindvrije dag 6:
1 juli 2019

Afscheid
Beste ouders en kinderen, na 12 jaar op de Vlieger
te hebben gewerkt, ga ik jullie verlaten. Ik heb per 1
augustus een baan op basisschool het Mozaiek in
Delft, op 5 minuten fietsafstand van mijn huis. Een
mooie nieuwe uitdaging, waar ik veel zin in heb. Ik
heb al die jaren met heel veel plezier op de Vlieger
gewerkt en heb mij kunnen ontwikkelen tot waar ik
nu sta. Ik kan terug kijken op een fijne tijd hier op school. Ik wens jullie,
de kinderen en de school het allerbeste toe! Bedankt voor
alles. Hartelijke groet, juf Menke
Beste ouders,
Hierbij wil ik laten weten dat ik de Vlieger ga verlaten.
Ik vond het fijn om naast de kinderen mee te wandelen en ze te mogen
begeleiden in hun leerweg.
Daarnaast wil ik de ouders bedanken voor het vertrouwen wat ze mij
gaven om met elkaar het beste in kinderen naar boven te halen.
Gelukkig zal ik nog veel kinderen in de buurt tegenkomen.
Donderdag de 12e kunnen degene die willen , na schooltijd, nog een
knuffel halen.
Stef
Beste ouders,
Na een half jaar met veel plezier de instroomgroep te hebben gedraaid
gaan wij de school alweer verlaten. Volgend schooljaar gaan we
starten op een montessorischool in Den Haag. Lieve kinderen van
groep 1e, wat hebben wij van jullie genoten. We zien elkaar vast nog
eens! Groetjes van juf Pauline en juf Manja

Even voorstellen…
Ik ben Anja Luijten, getrouwd met Jos en
moeder van drie studerende kinderen. We
wonen in Rijswijk.
In mijn vrije tijd roei ik in een acht op de
Vliet. Daarnaast hou ik van hard lopen,
wandelen met de hond, fietsen en lezen.
Sinds kort hebben we een camper waar we zoveel mogelijk mee op
stap gaan.
Ik ben dol op kinderen. Daarom ben ik naast mijn werk als
secretaresse de Pabo opleiding gaan volgen. Begin 2018 ben ik
afgestudeerd als leerkracht en aansluitend gaan werken als
invalleerkracht in groep 1 van de Nutsschool Laan van Poot in Den
Haag. In het schooljaar 2018/2019 start ik in groep 1/2 B op
basisschool De Vlieger. Ik heb er heel veel zin in!
Beste ouders,
Ik ben Miranda van der Hoeven, ik ben 28 jaar en
ik woon in Nootdorp. Ik werk momenteel 5 dagen
bij kleuters op een basisschool in Nootdorp. Na
de zomervakantie kom ik 5 dagen bij de kleuters
op basisschool De Vlieger werken.
Ik heb er enorm veel zin in en ik hoop dat we er
een leuk en gezellig jaar van kunnen maken!
Alvast een fijne zomervakantie en tot dan.

Gulden Klinker
Op dinsdag 26 juni waren bijna
alle kinderen om 10.00 uur op het
groene schoolplein. De meeste
kinderen hadden iets groens
aangetrokken of vrolijke bloemen
op hun t-shirt, broek, rok of jurk.
Ook hadden de kinderen
bloemenhoeden geknutseld. Het
zag er allemaal enorm feestelijk
uit! In de opening van het hek, op
het groene plein aan de voorkant
van de school ligt nu de tegel met
de Gulden Klinker. We kunnen er
iedere dat even naar kijken als we eroverheen lopen, ’s morgens bij
het naar school gaan of tijdens het buitenspelen. Van de
stadsdeeldirecteur Anita Vos ontvingen we een cadeau: een cheque
voor het groene plein. We zijn er reuze trots op dat we de cheque en
de Gulden Klinker hebben gekregen!

Sportdagen
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben de afgelopen dagen met
elkaar allerlei sportieve spellen en activiteiten gedaan op het sportveld
van HCY aan de Oeverwallaan 130. Gelukkig was het weer goed, zelfs
wat warm, echter hielp flink drinken en insmeren voldoende. De
groepen 5 hebben vrijdag nog een sportdag en kunnen dan nog
genieten van een sportieve en gezellige dag. Dank aan de organisatie
en alle ouders die mee hebben geholpen, zonder jullie zou het niet
mogelijk zijn geweest.

Wist u dat
De juffen en meesters hard aan het werk waren afgelopen
vrijdag 22 juni tijdens de studiedag….

Het badminton team van BC Delft, waar
Milan (6A) en Nikki (5A) in spelen, is dit
jaar kampioen geworden in de
competitie. Van daaruit mochten zij
meedoen met de
regiokampioenschappen waar zij de
eerste plaats hebben weten te
bemachtigen. Omdat zij kampioen zijn
geworden in de regio, mochten zij
afgelopen weekend deelnemen aan het
NK badminton in Zutphen, waar zij
uiteindelijk de 4e plaats hebben behaald.
Proficiat Milan en Nikki.
Met vriendelijke groet,
het team van De Vlieger

