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Agenda 
Vrijdag 20 april – sponsorloop 
Vrijdag 27 april – koningsdag, 
alle kinderen vrij.  
Vrijdag 27 april t/m 11 mei – 
meivakantie 
Zondag 13 mei – moederdag 
Dinsdag 15 mei – 
schoolfotograaf 
Donderdag 17 mei – 
oudergespreksavond groep 1/2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contact  

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

De Vlieger 20 jaar! 
Dat de school alweer 20 jaar bestaat (sinds de opening op 30-
3-1998) is de afgelopen weken uitgebreid gevierd. In deze 
nieuwsbrief geven we u een impressie met foto’s en stukjes 

tekst. We kijken terug op ruim twee vrolijke weken feest, 
gezelligheid en prachtig weer, zodat veel activiteiten ook buiten 

konden plaatsvinden. Morgen, vrijdag 20 april, sluiten we de 
feestweken af met een sponsorloop. Wilt u uw kind het Vlieger t-shirt 

meegeven? Ook krijgen de kinderen allemaal nog een leuke 
herinnering mee m.b.t. het 20 jarig bestaan van de school.  
 

Vrijdag 6 april 
Voor alle kinderen was de 
voorstelling Fata Morgana van de 
theatergroep Hilaria. Met een decor 
wat doet denken aan het Fata 
Morgana van De Efteling konden de 
kinderen kijken naar o.a. een 
buikdanseres, fakir en 
slangenbezweerder.  
Kinderen en leerkrachten hebben 
genoten van de grappige 
goocheltrucs en het hilarische 
optreden van deze twee mannen! 
 

Maandag 9 april, lunch op school 
 
In alle groepen bleven de kinderen 
tussen de middag op school eten. 
Met de juf of meester hadden de 
kinderen voor die dag afgesproken 
wat er gegeten zou worden. Zo was 
dat in de ene klas pannenkoeken, in 
de andere groep tosti’s en in weer 
een andere groep een buffet met 
allemaal lekkers. Fijn om dit zo met 
elkaar te doen! 

 

 
Dinsdag 10 april, hoedenshow 

Van groep 7B, 
Tijdens de feestweek hebben we 
hoeden geknutseld in alle groepen. In 
elke klas werden de drie mooiste, 
kleurrijkste, meest originele of 
grappigste hoeden uitgekozen. De 
kinderen mochten tijdens de 
“hoedenmodeshow” deze hoeden 
showen.  
In groep 7B hebben we veel plezier 
gehad met het knutselen van de 
hoeden. Voor de juffen (juf Ilona G. 
en juf Dewi) was het dan ook erg 

lastig een top 3 te kiezen. Het liefst hadden ze er een top 26 van 
gemaakt. Uiteindelijk mochten Sara, Remco en Minke meedoen met 
de hoedenwedstrijd. Het viel voor de jury (juf Jeanine en juf Wendy) 
niet mee uit al die prachtige hoeden winnaars te kiezen. Uit onze klas 
heeft Sara de prijs gewonnen voor de meest kleurrijke hoed. We zijn 
trots op haar en vinden haar hoed erg mooi! 
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Woensdag 11 april, hoedenjacht 
Op woensdag 11 april stond de hoedenjacht op het programma. 
Gedurende de ochtend gingen alle kinderen in groepjes naar buiten en 
de wijk in, onder begeleiding van een ouder of een leerkracht. De 
groepjes hadden een lijst met foto’s van 9 verschillende hoeden. In 
groepjes ging iedereen op zoek naar de personen met de hoeden. 
Soms was een hoed snel gevonden, soms moest er even gezocht 
worden. Vooral de heksenhoed was lastig te vinden, maar onze 
leerlingen konden heel goed speuren! 
 
Op deze plek willen we nogmaals alle ouders die geholpen hebben 
bedanken. De ouders die met een hoed door de wijk liepen, maar ook 
alle ouders die een groepje hebben begeleid. Onwijs bedankt, zonder 
jullie was het niet zo’n geslaagde ochtend! 
 

Donderdag 12 april, spelletjesmiddag 

 
 

Vrijdag 13 april, de Klankenkaravaan 
Met elkaar een show maken, dat hebben de kinderen geleerd van de 
docenten van De Klankenkaravaan. Gedurende de dag hebben de 
kinderen meegedaan met de workshops dans en muziek met 
boomwhackers. Zo studeerde iedere groep op zijn eigen niveau een 
lied, dans en ritme in, die zij ’s middags presenteerden in de 
voorstelling Colour Beats aan de ouders, opa’s, oma’s en iedereen die 
het leuk vond om te komen kijken naar dit kleurrijke en vrolijke 
spektakel. 
 

Maandag 16 april, ijsje eten en op de schoolfoto 

 
Heerlijk in het zonnetje een ijsje eten met je 
groep en daarna met alle kinderen van De 
Vlieger op de foto in de vorm van een 20… 
De fotograaf gaat de foto nog voor ons 
afdrukken en daarna zoeken we een mooie 
plaats in de school om de foto op te 
hangen.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  

Zomerfeest 
Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het al het zomerfeest. 
We willen de kinderen de volgende workshops aanbieden: fotografie, 
voetbal clinic, timmeren, elekstriciteits knutsel, kickboksen/ karate/tai 
kwondo/ judo o.i.d., visagie, tasje naaien, bloempot verven, waxine 
lichtjes maken, striptekenen, handlettering, t-hirt verven, kunst. 
Nu zoeken we nog ouders die de kinderen deze workshops kunnen 
geven. Het is de bedoeling dat we de workshop 2 x een half uur geven. 
Met ongeveer 15 – 20 kinderen per ronde.  
Komt u ons helpen??? Geef het door aan de leerkracht van uw kind. 
 

Hockeytoernooi groep 5 t/m 8 
Ook dit jaar organiseert de gemeente Den Haag in samenwerking met 
Sportsupport voor jullie weer een hockeytoernooi. 
Voor de groepen 5 en 6 zal deze plaats vinden op woensdag 23 mei 
2018 en voor de groepen 7 en 8 op woensdag 30 mei 2018. 
Heb je zin om mee te doen? Kijk dan voor meer informatie en het 
inschrijfformulier in Digiduif! 

 

Uit de MR… 
Beste ouders en verzorgers, 
Vorige week dinsdag hebben wij als MR van PCBS De Vlieger weer 
vergaderd. Hierbij weer een korte terugkoppeling van wat we 
besproken hebben. 
In het verleden hebben ouders en verzorgers schoonmaak en hygiëne 
aangegeven als aandachtspunten op de Vlieger. Op basis hiervan 
hebben wij eerder de actie ‘Hou de Vlieger schoon’ gestart, waarbij 
wij een oproep hebben gedaan aan de ouders en verzorgers om te 
helpen met het schoonmaken van de klaslokalen vlak voor of na de 
vakanties. Helaas was er zeer weinig animo voor de eerste 
schoonmaak middag na de krokusvakantie. Daarom hebben we 
moeten besluiten om dit initiatief te stoppen. Voor die ouders of 
verzorgers die alsnog graag op deze of een andere dag willen helpen, 
geef dit aan bij de Juf of Meester van de klas.  
Ook zijn we alweer begonnen met een vooruitblik op het schooljaar 
2018-2019, waarbij we onder andere kijken naar de planning van het 
jaar en het updaten van de schoolgids.  
Vriendelijke groeten van de MR. 

 

VakantiepasClub Meivakantie  
De makers van de Zomervakantie Pas hebben voor de Meivakantie 
weer een mooi activiteitenaanbod samengesteld mét Vakantiepas 
Korting. Voetballers (meisjes én jongens) kunnen aan de slag bij de 
Juzzt Football Academy, testjes en proefjes worden gedaan bij de 
Kinderwerkplaats en met de Haagse Boomtoppers gaan Vakantie 
Passers de boom in. Bij slechter weer is er natuurlijk ook binnen van 
alles te doen. Aanraders zijn het Urban Skillz Festival en een reis door 
de mens bij CORPUS!  
Deze en alle andere activiteiten zijn nu te bekijken op 
www.vakantiepas.nl! 
Is uw kind nog geen lid van de Vakantiepas Club? Geef het dan gratis 
op via www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. 
Vakantiepas Clubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie 
een mail met  kortingsbonnen en een link naar de activiteiten. 
 
Wist u dat  

 
De kinderen uit groep 5/6 het schoolplein achter hun lokaal 
hebben opgeruimd en geveegd. Super gedaan! Dank jullie 
wel! 

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.vakantiepas.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqfIzMbaAhUGzaQKHWwPCy8QjRx6BAgAEAU&url=https://cheeseloverca.wordpress.com/2014/06/02/biggest-cheese-show-in-canada-is-this-weekend/&psig=AOvVaw2a5FB_O8FAa1FdDbvPshhT&ust=1524236223384008
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMSN67Xp2scCFQLYGgoduSYLGQ&url=http://www.stimulansz.nl/afbeeldingen-1/officiele-website-fotos/boek-lampje-man/view&bvm=bv.101800829,d.ZGU&psig=AFQjCNEGygWP2PZknWFWrbSTuUnPr-cdTA&ust=1441368251847380

