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Niet vergeten 

 
Contact  

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

Sportdag groepen 1/2 en 3/4  
Vorige week vrijdag was er 
de sportdag voor de 
groepen 1/2  en voor de 

groepen 3 en 4. Mede dankzij 
de vele hulp van ouders en 

natuurlijk de inzet van Juf Tessa 
en meester Mark is het een 

succes geworden. De kinderen 
hebben een super leuke en 
sportieve dag beleefd met elkaar. 
Hieronder een aantal foto’s om een 
beeld te geven van de dag. 
 

Voorstelling voor de kleutergroepen 
Op vrijdag 26 januari kregen de 
kleuters bezoek van orkest 
Morgenstond. Zij speelden muziek bij 
het verhaal uit het prentenboek “Ssst! 
De tijger slaapt”. In de klas hadden 
de kinderen al naar dit verhaal 
geluisterd en ook waren er 
verteltafels ingericht, zodat zij het 
verhaal zelf na konden spelen.  
Tijdens deze interactieve voorstelling 
hoorden de kinderen verschillende 
muziekinstrumenten en deden zelf 
allerlei geluiden na, zoals die van een 
ballon. Mooi om te zien dat kleuters 
zo aandachtig naar muziek kunnen 
luisteren.  
 

 

Nieuwe collega in groep 4A na de voorjaarsvakantie 

Antoinette Mechelse 
Graag wil ik mij kort aan u voorstellen.  
Mijn naam is Antoinette Mechelse en ik ben 49 jaar. 
Ik woon samen met mijn partner in Voorschoten en 
binnen ons samengestelde gezin hebben wij vijf 
kinderen. Op dit moment werk ik op een Cluster-4 
school in Leiden en aangezien ik weer graag in het 
reguliere onderwijs wil werken heb ik gereageerd op 
de vacature bij De Vlieger. Ik zie er naar uit om op De 
Vlieger aan het werk te gaan met de kinderen in groep 4 en verheug 
mij op de samenwerking met uw kind en met u. Graag maak ik na de 
voorjaarsvakantie persoonlijk kennis met iedereen. Heel erg graag tot 
dan! 
Hartelijke groeten, Antoinette 

 
Afscheid meester Arjan  
Afgelopen dinsdag was mijn laatste werkdag op De 
Vlieger. Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de 
fijne samenwerking. Ik heb de afgelopen 17 jaar met 
veel plezier op De Vlieger gewerkt en zie op De Vlieger 

een team met gedreven leerkrachten, leuke kinderen en betrokken 
ouders wat voor mij een fijne werkomgeving was. Nu is het voor mij tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Bedankt voor de mooie tijd, het getoonde 
vertrouwen en ik wens u allen het beste! 
Meester Arjan 
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Namens de MR…. 

 
Beste Ouders en Verzorgers, 

Op 16 Januari hebben wij onze 3e MR vergadering van dit schooljaar 

gehad. Graag willen we een aantal zaken terugkoppelen aan alle 

ouders. 

Helaas hebben twee MR leden De Vlieger verlaten om op andere 

scholen te gaan werken. Zo wordt meester Arjan Breijer directeur op 

een school in Brabant en gaat Juf Chantal Ruigrok-Taal les geven op 

basisschool De Bron in Delft. We zijn Arjan en Chantal dankbaar voor 

hun inzet voor de MR in de afgelopen jaren. We zijn blij dat  juf Bianca 

(groep 8) en juf Mandy (RT) nu de MR komen versterken. 

Binnenkort (geplande datum 1 februari) gaat een geheel vernieuwde 

website van de Vlieger ‘live’. In het kader van transparantie van de MR, 

komt op deze nieuwe website ook weer een MR pagina met een link 

naar essentiële informatie die wij als MR willen communiceren naar de 

ouders. Dus ook namens de MR bijzondere aandacht gevraagd voor 

de nieuwe website, waaraan de 2 vertrekkende MR leden Chantal en 

Arjan bovendien een grote bijdrage aan hebben geleverd! 

In November hebben wij onze ‘Hou de Vlieger Schoon’ actie 

aangekondigd. Vanaf morgen hangt op of bij de deuren van alle 

klaslokalen een inschrijflijst voor ouders die willen helpen met een 

poetsbeurt van de klaslokalen op vrijdag 9 maart (na de 

Voorjaarsvakantie) en/of op vrijdag 18 mei (na de Meivakantie). Wij 

weten allemaal hoeveel rust het geeft om in een schone omgeving te 

zijn of te werken, daarom hebben wij deze actie op gang gezet, zodat 

wij allen een steentje bij kunnen dragen om onze kinderen weer een 

schone start te geven op de Vlieger na de schoolvakanties.   

Met vriendelijke groet, MR de Vlieger 

 
Wist u dat  
 
Er alweer veel 
gevonden kleding en 

voorwerpen in de bak zitten? 
Neemt u weer gerust een kijkje… 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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