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Agenda 
21 sept VO avond voor de 
ouders van de groepen 7&8 
(VO=Voortgezet Onderwijs) 
 
 
 
 
 
 

Niet vergeten 
Staking 5 oktober 
Onlangs heeft u de brief  
gekregen, waarin wij vertellen 
waarom wij ook gaan staken  
op 5 oktober.  
Het spijt ons dat u mogelijk 
ongemak zult ondervinden  
van deze staking, maar wij 
vertrouwen erop dat deze op 
langere termijn bijdraagt aan 
méér en tevreden  
leerkrachten  
en dus beter onderwijs! 
 
In de bijgevoegde nieuwsbrief 
van het CJG staan workshops 
en bijeenkomsten die wellicht 
interessant voor u kunnen zijn. 
 

 

Contact  

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

www.pcbsdevlieger.nl 
 

Vanavond VO avond voor de ouders 

van de groepen 7 & 8 
Vanavond is er een informatieavond over het Voortgezet 

Onderwijs (VO). Deze avond is voor alle groep 7 en groep 8 
ouders en verzorgers. Er komen locatieleiders van omliggende 

middelbare scholen u uitleg geven over de verschillende 
stromingen binnen het VO en de aanmeld-procedure. Na deze 

presentatie zullen de leerkrachten van groep 8 informatie geven over 
het verdere schooljaar (te denken aan het adviseringstraject, het kamp, 
seksuele voorlichting, huiswerk e.d.). Bij dit onderdeel hoeven de 
ouders van de groepen 7 niet aanwezig te zijn. 
Om 19.15 uur gaat de deur open en is er een inloop met koffie en thee 
in de speelzaal van het hoofdgebouw. Om 19.30 uur beginnen we met 
de presentatie door de locatieleiders. De informatie die deze avond 
met u gedeeld wordt is belangrijk voor de weg die uw kind gaat volgen 
richting het VO en de uiteindelijke keuze hierin. De ouders van groep 7 
zijn welkom indien zij alvast wat meer willen weten over hoe dit proces 
in groep 8 gaat verlopen. Voor de ouders van groep 8 is deze 
informatie heel belangrijk om uw kind goed te kunnen begeleiden naar 
de juiste middelbare school. Wij hopen u te mogen verwelkomen. 
 

Kleutergym 

Bij ons op school hebben de kleuters elke dag 

gym in het speellokaal. Kleutergym is 

belangrijk voor de motorische en mentale 

ontwikkeling van het kind, want in de 

leeftijdsperiode van 4 tot 6 jaar vindt bij 

kinderen een grote ontwikkeling van de 

motoriek plaats. Op het gebied van de grove 

motoriek zien we dat vooral de vaardigheden 

die het kind als peuter onder de knie begon te krijgen verder 

ontwikkeld worden. Het lukt steeds beter een bal gericht te gooien, te 

trappen en te vangen, het rennen gaat steeds soepeler en het kind kan 

verder springen en langer hinkelen. Tijdens de lessen doen de kleuters 

nieuwe ervaringen op, waarbij de leerkrachten erop letten dat alle 

aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. 

Spelenderwijs doen de kleuters allerlei oefeningen, waarbij 

verschillende bewegingsvormen centraal staan: springen, klauteren, 

duikelen, gooien, klimmen, balanceren, rennen en huppelen. Zowel 

met groot als met klein materiaal leren de kleuters zo hun evenwicht te 

bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Kleuters vinden 

gymmen erg leuk en bewegen en spelen samen met veel plezier! 

Buiten Samen lezen 
Kinderen van groep 3 en 8 en zochten in 
tweetallen een plekje op het schoolplein om 
lekker buiten met elkaar te lezen. In de 
buitenlucht en in het zonnetje lukte het prima 
om alle letters, woorden en zinnen te 
oefenen! 
 

Wist u dat wij al druk bezig zijn met de 
voorbereiding voor de 
Kinderboekenweek? 'Gruwelijk Eng!' is het thema van de 

Kinderboekenweek editie 2017. Het lied kunt u op deze link al 
beluisteren: http://www.leermiddelenportaal.nl/gruwelijk-eng-kinderen-
voor-kinderen-kinderboekenweek-2017.html   
Met vriendelijke groet, het team van De Vlieger  
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