‘Een warm nest geeft kinderen vleugels.’
Jaargang 28, editie juli 2019
post@pcbdevlucht.nl tel:033-2982204
Vooraf: De laatste loodjes van het schooljaar 2018-2019. Groep acht staat in de
startblokken voor de afscheidsavond, de schoonmaakavond a.s. dinsdag staat gepland (erg
belangrijk, komt allen!) en de eerste spullen voor het nieuwe jaar zijn binnen. En we hebben
nog een slotfeest op donderdag, inclusief The Vlucht got Talent, de vossenjacht en de gratis
patat van La Plaza. (Waarvoor hartelijk dank, het is ieder jaar weer een groot feest).
Vrijdag zijn de kinderen al vrij. Het wordt tijd voor de agenda:
De agenda:
● maandagmiddag 15 juli: musical voor de opa’s en oma’s van groep acht
● maandagavond 15 juli: afscheidsavond van groep acht (de uitnodiging heeft u)
● dinsdagavond 16 juli 18.30 uur: schoonmaakavond (uw hulp is zeer gewenst), zie
onder
● woensdag 17 en donderdag 18 juli: OPA extra
● donderdag 19 juli: slotfeest en om 13.00 uur uit
● vrijdag 20 juli: leerlingen vrij
● maandag 2 september: eerste schooldag om 08.25 uur
● donderdag 5 september: startdienst voor iedereen in de kerk (18.30 uur)
● woensdag 11 september: nieuwjaarsreceptie 18.30 uur
U krijgt in de eerste week de nieuwe flyer!
Vacature:
Juf Sharon gaat ons verlaten, u heeft het in de PARRO gelezen. Na drie jaar op De Vlucht
gaat ze het dichter bij huis zoeken.
We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe collega, waarschijnlijk per 01-10-2019. We
houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. In groep vier hebben we Sylvia Dijs
benoemd. Na de vakantie zullen we haar voorstellen.
Schoonmaakavond en overblijfgeld retour
Dinsdagavond hebben we uw hulp echt nodig! De schoonmaak was niet altijd naar onze
tevredenheid, dus een doekje kan de school wel gebruiken. Komt u om 18.30 uur?
Vanaf dit tijdstip is ook Kim, onze overblijfcoördinator, aanwezig om het resterende
overblijfgeld te retourneren. Als er nog geld op de kaart staat (2,50 euro of een veelvoud
daarvan), dan krijgt u dat natuurlijk terug. Loopt u ‘s avonds de directiekamer even binnen?

De schoolreis:
De beide schoolreizen (en kamp natuurlijk ook) waren een groot succes. De kinderen en
begeleiders hebben een prima dag gehad, met prima weer.
Lezen: Vakantiebieb en Zomerlezen
Het is erg belangrijk om ook in de vakantie te blijven lezen. Dit om terugval na de
zomervakantie te voorkomen. De bibliotheek geeft ons een mooi zomercadeau. Je kunt
lekker lezen in de vakantie met de VakantieBieb. Hierin staan ruim 50 e-books die je overal
mee naartoe kunt nemen. Je kunt de app nu downloaden. Ook als je geen lid bent van de
bieb! Veel leesplezier!
Ook dit jaar schrijven we weer een 'zomerleeswedstrijd' uit. Zoek een originele plek uit om te
lezen en maak daar een foto van. Stuur de foto naar: post@pcbdevlucht.nl. De winnaars
worden bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie en krijgen een boekenbon cadeau!
Wie wil dat nou niet!
Afscheidscadeautjes:
Aan het eind van het schooljaar krijgen leerkrachten geregeld een presentje. Dat is natuurlijk
leuk, maar absoluut niet verplicht. Sommige andere leerlingen voelen zich er wel eens
ongemakkelijk bij. Een kleurplaat, of een handdruk met een vriendelijk woord, wordt ook
gewaardeerd!
Tenslotte:
● Volgende week gaan de gevonden voorwerpen weg. U heeft nog tot woensdag de
tijd om te kijken. De doos staat onder de trap bij de hoofdingang.
● We hebben de begroting van 1000 euro zending net niet gehaald. Als iedereen 50
cent meeneemt (=120 euro) dan zijn we rond en kunnen onze pleegkinderen ook in
de vakantie gesteund worden!
Beste Dylan, Boaz, Finn, Rowan, Noa, Thamar, Beau, Milan, Sven, Jan, Rana, Martine,
Kristian, Jesse, William, Lotte, Cain, Joëlle, Roselique, Sam, Nina, Charissa, Kiki,
Larena, Kaindi, Sophie en Zidane, jullie gaan De Vlucht verlaten en de wijde wereld in. Het
ga jullie goed en laat nog eens iets van je horen. Gods zegen toegewenst op jullie pad!
Dat de weg je tegemoet komt
Dat de wind je steunt in de rug
Dat de zon je gezicht warmt
De regen je veld vruchtbaar maakt
En totdat we elkaar weer zien:
Dat God je in de palm van Zijn Hand bewaart!

Het team van De Vlucht wenst iedereen een fijne vakantie!

Neem een originele foto van je mooiste
vakantie-leesmoment en stuur dat naar:
post@pcbdevlucht.nl
De winnaar krijgt op de
nieuwjaarsreceptie een boekenbon!

