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Gezonde traktatie 

 
 

Wie zit er deze 
week op de bank 

 

 
 
Juf Ingrid en juf Andrea 
 

Contact  

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

 

 

Dank aan de inpakouders! 
Sint heeft De Vlieger een 

grote doos met speelgoed 
gebracht. Echter aan Inpakpiet 

heeft hij niet gedacht. 
Gelukkig dat op woensdagmorgen 

veel ouders voor het inpakken 
konden zorgen! 
Schaar hier, plakband daar, 
samen inpakken en het is klaar! 
Sint is blij met alle hulp bij dit feest. 
Fijn dat er weer zoveel ouders zijn 
geweest! 

 

Hulp gevraagd 
Op 6 december zal de school in 
kerstsferen gehuld worden en daarbij 
kunnen wij wel wat hulp gebruiken. 
Tussen 11.00 uur en 13.00 uur kan 
het versieren beginnen. Mocht u tijd 
en zin hebben, dan kunt u zich op de 
ouderhulplijst bij de klas van uw kind 
inschrijven? Uw hulp wordt enorm gewaardeerd. 
 

CPC Jeugdloop  
Op zondag 11 maart 2018 zullen wij 
weer deelnemen aan de scholenloop 
van de CPC. Wij doen mee aan de 
Triodus jeugdloop van 2,5 km en 
deze loop is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
De kosten hiervoor zijn €4,00 per leerling en €3,50 per begeleider. 
Begeleiders krijgen helaas geen medaille, alleen de eer. 
Wil jij ook graag mee doen? Schrijf je dan in op het 
intekenformulier in Digiduif. Begeleiders kunnen hier 
ook op ingeschreven worden. We zijn vroeg met de 
vermelding, echter staat de inschrijving nu al open. 

 

35 CM Vlecht afgeknipt voor Stichting 

Haarwensen en Kika 
Zelf had ik heel lang haar en ik werd er een 
beetje gek van. In plaats van het gewoon af 
te laten knippen, heb ik een vlecht van 35 
centimeter gedoneerd aan Stichting 
Haarwensen. Stichting Haarwensen geeft 
kinderen die kaal zijn geworden, door 
bijvoorbeeld een behandeling tegen kanker, 
een pruik van echt haar. Naast mijn haar 
afknippen, wilde ik nog meer doen voor 
kinderen met kanker. Ik ben daarom een 
actie voor KiKa gestart om me te laten sponsoren voor elke centimeter 
haar dat ik heb afgeknipt. Ik heb al ruim €300 opgehaald, maar zou het 
leuk vinden als mensen van school helpen om dit bedrag te verhogen. 
Wil je meedoen aan mijn actie voor KiKa, kijk dan op: 
https://www.actievoorkika.nl/haardonatie-van-anne 
Groetjes van Anne Staal (groep 8A)  

mailto:info@pcbsdevlieger.nl
http://www.pcbsdevlieger.nl/
https://www.actievoorkika.nl/haardonatie-van-anne#_blank
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq6MKv29TXAhURJlAKHd2hCtUQjRwIBw&url=http://www.denhaagdirect.nl/overzicht-alles-wat-je-moet-weten-over-cpc-loop-den-haag-2015/&psig=AOvVaw0zmUlrWBP6VkZNfbr1HTNm&ust=1511527083816116
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8i_2y29TXAhURb1AKHb3zA9wQjRwIBw&url=https://www.runnersweb.nl/runners-world/sfeerverslag-41e-nn-cpc-loop-den-haag.htm&psig=AOvVaw0zmUlrWBP6VkZNfbr1HTNm&ust=1511527083816116
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9_Mqm3tTXAhUQL1AKHeifBQQQjRwIBw&url=http://www.veendammer.nl/evenementen/28411/proef-de-kerstsfeer-bij-de-cosy-christmas-evenings-veendam/&psig=AOvVaw2skju3C7HjMY48FHHgkzXQ&ust=1511527843148119


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinterklaas reminder 

Maandag 27 november en dinsdag 28 november mogen de kinderen 
hun schoen meebrengen. Dinsdag 28 november zetten de kinderen 
op school hun schoen.  
Woensdagochtend 30 november is er geen inloop. Dat betekent dat 
u pas om 8.30 uur met uw kind naar binnen kunt. De deuren, normaal 
open om 8.20 uur, gaan woensdag pas open om 8.30 uur. 
 
Heel De Vlieger vaart 
In elke klas wordt er een nieuwe stoomboot ontworpen en gemaakt 
voor Sinterklaas en de Pieten. Op donderdag 30 november gaan we 
met alle groepen naar de speelzaal om de boten in de watertafel te 
water te laten. Een deskundige jury boordeelt de boten. Elke groep 
verdient een prijs, een oorkonde. We zijn heel benieuwd met welke 
boot Sint volgend jaar misschien naar ons land vaart.  
 
Pieten parcours 
Het Sinterklaas journaal vertelt het verhaal van Sinterklaas dit keer met 
een aantal activiteiten in de vorm van een Elfstedentocht. Zo is er in de 
gymzaal het Elf steden Pieten 
parcours uitgezet voor de kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4. Door mee te 
doen aan allerlei leuke spelletjes als 
“pakjes door de schoorsteen gooien”, 
zaklopen en verkleedrace, kunnen zij 
stempels verdienen op de 
stempelkaart. Als de kinderen alle 
spellen van het Elf Steden Pieten 
parcours hebben gedaan is de 
stempelkaart vol, waarvoor zij lekkere 
pepernoten verdienen! 
 

Groepen 8 les van leerlingen van het Novum 
Groep 8 heeft lessen van het gymnasium 
Novum gekregen. Biologieles, 
geschiedenisles en natuurkunde les.  
In alle drie de groepen 8, kregen de kinderen 
van Gymnasium leerlingen uit de 6e klas les 
en ze vonden het schitterend! 

 
 
 

Wist u dat de Techniek lessen van Mad Science weer 
starten? 
Vanaf 4 december starten de 
naschoolse wetenschap-en 

technieklessen weer. De ouders die hun 
kind hiervoor hebben opgegeven 
ontvangen vandaag hierover een aparte 
mail. Zou u de volgende keer mee willen 
doen? Houd dan de nieuwsbrieven goed 
in de gaten, zodat u op tijd bent met 
inschrijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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