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Agenda 
Vrijdag 26 sportdag groepen 
1/2 en groepen 3 en 4. 
30 januari laatste werkdag 
meester Arjan en juf Carolien. 
31 januari OC vergadering 
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Morgen is er sportdag voor 

groep 1 t/m 4  
Vrijdag 26 januari is onze jaarlijkse sportdag 

voor de groepen 1 t/m 4. In de ochtend sporten 
de leerlingen van groep 3 en 4. In de middag zijn de leerlingen van 

groep 1/2 aan de beurt. De sportdag wordt gehouden in Sporthal Piet 
Vink. Hier staan allemaal verschillende spelletjes voor de kinderen 
klaar. 
De leerlingen van groep 3 en 4 verzamelen in de klas en zullen 
gezamenlijk naar de sporthal lopen, waar zij om 9.00 uur gaan 
beginnen. Zij stoppen om 11.30 uur en lopen dan gezamenlijk weer 
naar school.  
De leerlingen van groep 1/2 lopen om 13.00 uur gezamenlijk naar de 
sporthal. Zij zullen rond 14.30 uur terug lopen naar school. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag sportkleding aan heeft?  
 

Luisteren naar klassieke muziek 
Deze week stond er op de parkeerplaats bij het winkelcentrum een bus 

geparkeerd, de “classic expres”. Het was 

een bijzondere bus, want in de bus werd 

een concert gegeven. De groepen 3 t/m 

6 hebben een bezoek gebracht aan de 

bus en geluisterd naar klassieke 

muziekstukken die werden gespeeld door 

3 musici. Ook hebben zij kennis gemaakt 

met de verschillende instrumenten als 

viool, hobo en piano. Kinderen konden 

vragen stellen over de instrumenten en 

vertellen waar zij aan dachten als zij de 

muziek hoorden. Het was een mooie en 

leerzame muzikale belevenis! 

 

Gezocht: Ouders met talent 
Het lijkt nog enorm ver weg, maar voor we het weten is het weer zover, 
het Slotfeest. De opzet zoals vorig schooljaar met allerlei workshops 
voor de kinderen vanaf groep 4 is wat ons betreft voor herhaling 
vatbaar. Daarom zijn we op zoek naar ouders met talent en dat bent u 
allemaal! Vindt u het leuk om een workshop voor de kinderen te 
verzorgen? We hebben uw talent nodig op 6 juli van 8:30 uur tot 12:00 
uur. Preciezere invulling qua aantal rondes en lengte van workshops 
volgen nog. Fijn als u deze datum reserveert en u kunt zich opgeven 
bij de leerkracht van uw kind! 
Met vriendelijke groet van ‘De slotfeest commissie’ 

 

Schoonmaakmiddag 
Woensdagmiddag rook het heerlijk fris in de 

kleutergang. In alle kleuterklassen hebben 

ouders geholpen bij het schoonmaken van de 

materialen en de meubels. Wat fijn dat alles 

weer schoon en opgeruimd is zodat de 

kleuters er de komende tijd weer lekker mee 

kunnen spelen. Heel hartelijk bedankt voor 

jullie hulp! 
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Thema licht en donker  
In groep 1/2 D werken de kinderen over 

licht en donker. Zo is er een grot in de klas, 

waar de kleuters in kunnen spelen en waar 

het heel donker is. Ook is er een tafel in de 

klas die verlicht is. Door gekleurde stukjes 

papier op deze tafel over elkaar te leggen, 

ontdekken de kinderen dat er een andere 

kleur ontstaat. Met veel plezier zijn de 

kleuters aan het experimenteren met licht 

en donker. 

 
Wist u dat de kleuters in groep 1/2 C al goed weten dat er een 
Noordpool en een Zuidpool is? 
Aan dit thema wordt gewerkt in 

deze groep. Vandaar dat er een iglo is in 
de klas waar de kinderen in kunnen 
spelen. Ook kunnen zij, net als de 
mensen op de Noordpool, vissen vangen 
met een hengel uit het speciaal daarvoor 
gemaakte wak. En natuurlijk zijn er 
pinguïns geknutseld en iglo’s gebouwd 
van suikerklonten. Gelukkig is het in de 
klas veel warmer dan op de Zuid- en 
Noordpool en kunnen de jassen op de 
kapstok blijven!  
 

Wist u dat wij twee kampioenen hebben onder ons? 
Eerder hadden we jullie al verteld dat Sofija, 
Una en Dean op woensdag 10 januari 2018 
de voorrondes van het tafeltennistoernooi 
hadden gewonnen en zich daarmee hadden 
geplaatst voor de Haagse Finales. Deze 
finales zijn woensdag 24 januari gespeeld in 
Sporthal Gaslaan. Zowel Una als Dean 
wisten deze te winnen en mogen zich nu 
kampioen van heel Den Haag noemen! Van 
harte gefeliciteerd met deze prestatie!  
 

Wist u dat er een Vriendinnendag bij voetbal bestaat? 

 

Met vriendelijke groet, 
het team van De Vlieger  

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

