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Agenda 
 
Voorjaarsvakantie 
23 februari t/m vrijdag 2 maart 
Dinsdag 6 maart  
MR-vergadering 
Woensdag 7 maart  
OC-vergadering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  

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

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 
Terugkijkend naar de afgelopen weken kunnen we zeker 
zeggen dat er hard is gewerkt. In alle groepen hebben de 
kinderen citotoetsen gemaakt 

en de kinderen van groep 8 
hebben hun advies voor het VO 

gekregen.  
Morgen start de voorjaarsvakantie 

voor alle kinderen van De Vlieger. 
Het team wenst iedereen een heel 
fijne week toe.  
Wij hopen iedereen uitgerust weer op maandag 5 maart te mogen 
ontmoeten! 
 

Groep 8 op Het Vlieger Lyceum 
Beste ouders en/of verzorgers, beste opa’s, oma’s, ooms en tantes, 
 
Op 22, 23 en 24 mei organiseren wij VO-dagen voor de leerlingen van 
groep 8. Tijdens deze dagen bieden wij gevarieerde lessen aan à la 
het menu van het voortgezet onderwijs. Iedere drie kwartier wisselen 
zij van lokaal en docent/vak. In de pauze is er dan een echte kantine in 
de speelzaal ingericht, waar er het e.e.a. aan klein snoepgoed, zakjes 
chips, appels, komkommertjes en pakjes drinken wordt verkocht. 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, 
ooms of tantes die op één van deze dagen lessen kunnen verzorgen. 
Denkt u hierbij aan Duits, Maatschappijleer, techniek, debatteren, 
filosoferen, wiskunde handvaardigheid, huishoudkunde, geschiedenis, 
Latijn, Engels etc. Misschien beschikt u wel over een andere 
interessante specialiteit waar u de kinderen over kunt vertellen. Wij 
hebben inmiddels 2 moeders bereid gevonden om Franse en Spaanse 
les te komen geven. Wie volgt? 
 
Vindt u het leuk om hieraan mee te werken of kent u iemand die wij 
hiervoor kunnen benaderen, laat u dit dan weten aan juf Sandra 
(leerkracht groep 8): sboogaard@pcbsdevlieger.nl. 
 
Wij zijn benieuwd naar de aanmeldingen, waarvoor alvast onze 
hartelijke dank. De leerkrachten van groep 8 
 

Olympische spelen 
Groep 1/2D is in Olympische sferen! 
We hebben een heuse ijsbaan in de 
klas, waar al menig rondje op is 
gegleden. Een besneeuwde berg met 
skiërs en een kabelbaan maken van 
de schaatshoek een echte 
Olympische hoek. De oudsten doen 
werkjes van een strippenkaart en we 
kijken op het grote scherm naar de 
prestaties van de Nederlanders. Op 
het bord is het oranje plakkaat “Wat 
staat er in de krant?” al aardig vol 
geraakt met foto’s die de kinderen 

van thuis meenemen. Wende zit op schaatsles en heeft ons haar echte 
noren laten zien! Hopelijk kunnen we in de voorjaarsvakantie allemaal 
het ijs op! 
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Gezocht: Ouders met talent! 

Het lijkt nog enorm ver weg, maar voor we 
het weten is het weer zover, het zomerfeest. 
De opzet met allerlei workshops voor de 
kinderen is wat ons betreft voor herhaling 
vatbaar. Daarom zijn we op zoek naar ouders 
met talent (dat bent u allemaal!), die het leuk 
vinden om daarmee een workshop voor de 

kinderen te verzorgen. Ook zijn we op zoek naar een ouder die Tessa 
(gymleerkracht) wil helpen met het geven van dansworkshops in het 
Piet Vink Centrum. En houdt u van knutselen, dan kunt u zich opgeven 
voor de workshop recycle knutselen bij Brenda Tuininga via het e 
mailadres: brennie682009@hotmail.com.  
We hebben u nodig op vrijdag 6 juli van 8:30 tot 12:00. Preciezere 
invulling qua aantal rondes en lengte van workshops volgt nog. 
Fijn als u deze datum reserveert en u opgeeft bij de leerkracht van uw 
kind of bij Brenda Tuininga! 
De zomerfeest commissie 
 

Spreekbeurten in groep 8 

De groepen 8 hebben deze week de spreekbeurten afgerond. Het 
mocht gaan over belangrijke personen uit de geschiedenis die iets 
betekent hebben voor de wereld, voor een land of cultuur. Dit moest 
tijdens de presentatie goed duidelijk worden gemaakt. Het mocht ook 
over een bekend bedrijf of organisatie gaan, waarbij de leerlingen 
moesten aantonen wat het maatschappelijk effect van een bedrijf of 
organisatie is. Voorbeelden: St. Spierfonds prinses Beatrix, Serious 
Request, Ché Guevara, Michiel de Ruyter, Lady Diana, John F. 
Kennedy, Picasso, Salvador Dali en nog veel meer. Wij hebben weer 
genoten van mooie presentaties! 

 

De Delftse Kindertuinen gaan weer van start! 
De winter is nog niet helemaal voorbij, maar de 
Delftse Kindertuinen in Tanthof, Hof van Delft en 
de Delftse Hout zijn al weer klaar voor de 
ontvangst van vele kinderen in het nieuwe 
tuinseizoen. Iedereen van groep 4 t/m 8 kan zich 
nu voor 20 maart a.s. opgeven. 

Vanaf 3 april (afhankelijk van de gekozen dag) kunnen de kinderen 
hun eigen stukje tuin bewerken, met eigen handen, ogen, neus en 
mond ontdekken hoe de natuur werkt en van hun oogst aan bloemen 
en groenten genieten. Bezoek de website voor meer informatie of voor 
het downloaden van het inschrijfformulier: 
http://www.kindertuinendelft.nl 

 
Wist u dat 
Alle kinderen die nu 4 jaar worden mogen starten in de 
instroomgroep bij juf Pauline (maandag, dinsdag en 

woensdag) en juf Manja (donderdag en vrijdag)? Het is erg gezellig in 
die groep! In een klein groepje kunnen de startende kleuters rustig 
wennen aan de dagelijkse schoolroutines. De afgelopen weken 
hebben zij gewerkt over vormen en kleuren.  
Af en toe gaan de kleuters uit deze groep in de andere kleutergroepen 
spelen of mogen zij een vriendje of vriendinnetje ophalen uit de andere 
kleutergroep. Zo maken zij kennis met de kleuters uit de andere 
groepen.  
 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  
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