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27e jaargang – 1 februari 2019

ALGEMEEN
De eerste maand van 2019 verraste ons met een heus pak sneeuw! In de vorige
Vliegersvlug schreef ik echter dat de lente zich reeds aankondigde en de echte winter
waarschijnlijk ons kikkerlandje zou overslaan. Ik had me duidelijk vergist (hoewel ik de
eerste sneeuwklokjes toch al heb kunnen bewonderen).
Zodra het eerste vlokje gebruik maakte van de zwaartekracht, werden de sleeën van
zolder gehaald, de sneeuwlaarzen uit het schoenenrek gehaald en trokken we een
laagje extra dikke kleding aan. De kinderen genoten van het maken van
sneeuwengelen, sneeuwballen gooien, maakten prachtige sneeuwpoppen en
aangename wandelingen door de krakende sneeuw.
Als het zo kan, hoor je mij natuurlijk niet klagen. Dit houden we nog wel even vol;
genieten van Winter Wonder Land.
STUDIEDAG
Woensdag 13 februari 2019 staat de volgende studiedag gepland. Terwijl het personeel van ‘onze’ Vlieger hard
werkt, mogen de kinderen wederom genieten van een vrije dag. Geniet lekker van deze extra momentjes
samen.
TRAKTATIE VAN DE MAAND
Deze keer plaatsen we een zeer stoere, maar absoluut gezonde traktatie van Fos.
Het ziet er spannend uit en smaakt ook nog eens overheerlijk.
Deze dino-eieren zijn gelukkig hartstikke eetbaar, dus smullen maar!
Heb je ook zo’n leuk en tevens gezonde traktatie? Mail naar:
judithknapp@hotmail.com.

Maak ook deze keer de slogan
af en win een gezonde lekkernij!
Mail je antwoord vóór vrijdag 22
februari 2019 naar
judithknapp@hotmail.com. De
winnaar wordt in de volgende
VV belend gemaakt.

BIJDRAGE GROEP 7/8
Het Food Truck Festival in de klas, geschreven door Leonie & Kyara S
Dinsdag 15 januari was het Food
Truck Festival in de klas. Iedereen
had iets meegenomen zoals: wraps,
tosti’s, nasi goreng, kaasbroodjes en
nog meer. Bijna al het eten was op,
zodat niemand meer zijn
boterhammen wilde, omdat ze vol
zaten. Ook Sander had iets
meegenomen, Hij had aardappelspread.
Het Food Truck Festival was de afsluiting van het thema voeding.
EEN WOORDJE VAN DE REDACTIE
Deze keer verwennen we jullie met een gedichtje/versje
over een huwelijk, titel: In voor en tegenspoed.
“Zo zijn we niet getrouwd!”
“Maar hoe dan wel?” klonk haar antwoord
En vol irritatie
met een rood geworden hoofd
schuurde ze de braadpan
glanzend schoon.

Wil je ook een stukje tekst
delen? Leuk! Mail naar:
judithknapp@hotmail.com.

QUIZ
Helaas zaten er (nog) geen goede antwoorden in mijn
gewoon nóg een poging; Wie oh wie is dit schattige schatje?

mailbox. We doen

Mail je antwoord vóór vrijdag 22 februari 2019 naar judithknapp@hotmail.com.
De winnaar wordt in de volgende Vliegersvlug (vrijdag 1 maart 2019) bekend gemaakt.
Succes!
Gelukkig kunnen we wel iemand blij maken, namelijk Nina (mama Danisha en Daley).
Zij had de zin/slogan op originele wijze afgemaakt; ‘Mijn naam is Haas, Paas Haas.’
Dus aanstaande maandag staat/ligt er iets lekkers voor je klaar Nina, gefeliciteerd!
SCHOOLFOTOGRAAF
Aanstaande dinsdag is het dan zo ver, de schoolfotograaf komt naar school om prachtige foto’s van onze
prachtige kinderen te maken. Zorgen jullie ervoor dat het formulier tijdig bij Jules of de leerkracht wordt
ingeleverd?
Voor de rest… Cheeeeeeese!
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