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N I E U W S B R I E F  M A A R T  2 0 1 9  

CARNAVAL OP SCHOOL! 
De laatste vrijdag voor de vakantie vieren we traditiegetrouw carnaval op school. De carna-
valstoet was alweer een mooie optocht waar ouders en kinderen elk jaar opnieuw van genie-
ten.  
Tijdens de middag trakteerde het oudercomité onze kinderen op hot-dogs. In de namiddag 
gingen de kleuters feesten in de speelzaal. De leerlingen van de lagere school konden genie-
ten van een toffe film.  FIJNE VAKANTIE IEDEREEN!! 
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De straffe toeren week! 

De juffen van het eerste leerjaar organiseerden een week vol straffe toeren en techniek! 

De eerste dag waren het de juffen  die al hun strafste toeren uit de kast haalden.   

Daarna mochten de eersteklassers hun straffe toer laten zien.  Van jongleren met ballen tot 

echte proefjes en goocheltrucs., een  namiddag vol verwondering. 

De straffe toeren quiz was leerrijk en boeiend.  De kinderen maakten een tol met verschillende 

kleuren, door het draaien van de tol werden de kleuren gemengd , wat een mooi effect gaf dat! 

Tijdens de  proefjesnamiddag werden reuze bellen geblazen, drijven en zinken was een tof expe-

riment, bouwen met magneten en tandwielen, muziek maken met water wat een ervaring !   De   

eersteklassers hebben genoten van deze namiddag! 

Tot slot ontwierp iedereen nog zijn eigen knikkerbaan. 

Aan de lachende gezichtjes te zien was deze week een groot succes. 

Nieuwsbrief maart 2019 

Viesvuilland 

De 2e en 3e kleuterklas en het 1e leerjaar kreeg bezoek van de 
prinses van viesvuilland. Zij had hulp nodig om haar land weer 
schoon te maken.  De koning had haar naar België gestuurd om 
te leren hoe je met afval moet omgaan. Want in Viesvuilland 
kenden ze er echt niets van!  Onze vriendjes wisten wel hoe ze 
afval moesten sorteren en toonden dit aan de prinses! De 
koning was zeer tevreden, want Viesvuilland was nu weer 

schoon! 

Sorteren 

gaan wij 

voortaan 

nog beter 

doen! 

Winterpret en in-
stap 1 februari bij 
de groene kik-
kers! 
 
Dolle pret met sneeuw 
in de klas en op de 
speelplaats! Welkom in 
onze kikkerklas nieuwe 
vriendjes!  

 
  
 
 

Gelukkige verjaardag! 
Deze kleuters en juffen vierden hun ver-

jaardag!  
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Nieuwsbrief maart 2019 

6 februari pedagogische studiedag: Bodymap en pesten  

Een boeiende voormiddag voor onze leerkrachten!  

De kleuterjuffen werkten rond Bodymap, een methode die we bij de kleuters en het 

lager toepassen rond motorische ontwikkeling en opvolging van kinderen. Kinderen be-

wegen veel te weinig en bewegen en spelen is echt zo belangrijk!  Ook om te leren schrijven moet je eerst 

alle flesjes doorlopen = BEWEGEN om tot schrijven te komen. Leren schrijven is niet niks. Er moet rekening 

gehouden worden met heel wat belangrijke ontwikkelingsaspecten. Deze concrete en praktische work-

shop gaf inzicht in de voorwaarden om tot schrijven te kunnen komen. Een ontwikkelingsspoor dat we vol-

gen van 2,5 jaar tot 5 à 6 jaar. Er is een aanbod van tientallen spelvormen die specifiek gericht zijn naar de 

vaardigheden die nodig zijn om te leren schrijven. 

De leerkrachten van de lagere school volgden een studiedag rond pesten. Pesten is een groepsprobleem, 
niet enkel het gepeste kind maar ook de pester heeft hulp nodig.  
We geven enkele tips voor ouders om met pesten om te gaan. Het is als ouder belangrijk om pesten zo snel 
mogelijk op te merken. Veel te vaak blijft pesten onder de radar. Tijdig opmerken betekent dat de schade en 
impact beperkt blijft. Neem dus je verantwoordelijkheid als volwassene. 
Wat kan je doen als ouder van een gepest kind? 
 luister goed, maak er niet je eigen verhaal van.  Kom niet af met goede raad, hoe goed bedoeld dan ook. 
 Neem het serieus. Erken het probleem en de gevoelens daarrond. Het is OK om bang, boos of verdrietig 

te zijn. Wees trots op de openheid van jouw kind.  
 Maak het kind duidelijk dat niemand het recht heeft om te pesten, dat iedereen het 

recht heeft om te zijn wie hij of zij is. Dat het niet zijn of haar schuld is. 
 Zeg dat je hem of haar wil steunen en dat je samen naar een oplossing gaat zoeken. 

Schakel de school in, samen met je kind.  
 Breng samen met je kind de situatie in kaart: wie pest er, waar en wanneer, welke kin-

deren zijn behulpzaam. Maak een onderscheid tussen pesten en plagen.  
 Geef ook de regie om te komen tot een oplossing aan het kind. Hij / zij kent de leerkrachten, de kinderen 

en de situatie het best.  
 Bekijk samen welke situaties het kind best kan vermijden en wat het mag “afgeven”. Oefen samen. Leren 

negeren, “neen” zeggen (luid en kordaat) of een antwoord klaar hebben helpt.  
Wat kan je doen als ouder van een “pester”? 
 neem elke melding serieus. Observeer, vraag na en neem je verantwoordelijkheid als volwassene indien 

nodig. 
 Leer het verschil kennen tussen pesten en plagen. 
 Ontken het niet en maak er geen bagatel van. Laat merken dat dit echt niet door de beugel kan! 
 Je kind pest, bekijk het volgens de sociale “rol”. Pesten is vaak een middel om je populair te maken of je 

machtspositie in de groep te handhaven. Pesten komt vaak voort uit onzekerheid. Keur het gedrag af, niet 
het kind. Laat ongewenst pestgedrag volgen door een consequentie.  

 Wijs je kind op de negatieve gevolgen van pesten! Zowel voor de pester als voor de gepeste. Werk aan 
inlevingsvermogen. Kinderen staan vaak niet stil bij de gevolgen op lange termijn. Stel vragen als: hoe zou 
jij je voelen in zijn of haar plaats, wat kan er gebeuren op lange termijn, kan dit jou ook overkomen,…? 

 Maak duidelijk afspraken over het toekomstig gedrag. Bespreek de gevolgen als de pester ze niet nakomt.  
 Geef aandacht, het goede voorbeeld en praat. Besteed voldoende aandacht aan het gewenste gedrag van 

kinderen. Zo zullen ze minder nood voelen om aandacht te zoeken op ongewenst gedrag. 
 
Soms vraagt het stoppen van pesten ook individuele en professionele begeleiding. In een veilige, niet ver-
oordelende en professionele omgeving durven “pesters” en gepeste kinderen vaak beter hun gedrag be-
spreken en nieuw gedrag aanleren. 

= Sociale signalen leren decoderen! Feiten onder-
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Sneeuwklassen 2019 
Onze 6de klassers trokken naar het Zwitserse Plaffijen. De omstandigheden waren dit jaar ideaal: alle dagen 
zon en heel veel sneeuw. De kinderen en leerkrachten genoten van de bergen en het samen-zijn.  
Skiën werd afgewisseld met leerrijke uitstappen. Zo wandelden we naar de Bucheskapel en de watervallen, 
bezochten we Juan en Gruyère, een Zwitserse school en boerderij. Naast het skieën beleefden de kinderen 
ook veel plezier tijdens het bezoek aan het ijspaleis, de bingo-avond, de fakkeltocht en disco.  
We kregen ook bezoek van de lokale krant. Het hele artikel en de filmreportage kan je lezen op:   
https://www.freiburger-nachrichten.ch/keine-navigation/wenn-belgische-kinder-berge-entdecken? 

 
Alle foto’s en filmpjes kan u 
bekijken via de Sharepoint 
van de school: 
https://
kasterlee.sharepoint.com/:f:/s/
gbsdevlieger/

Nieuwsbrief maart 2019 

https://kasterlee.sharepoint.com/:f:/s/gbsdevlieger/Eg1ErEAZvWdJs3AD8qUSxvQBJ9GSGzQexAejjluwRHUxRg?e=yE3ydh
https://kasterlee.sharepoint.com/:f:/s/gbsdevlieger/Eg1ErEAZvWdJs3AD8qUSxvQBJ9GSGzQexAejjluwRHUxRg?e=yE3ydh
https://kasterlee.sharepoint.com/:f:/s/gbsdevlieger/Eg1ErEAZvWdJs3AD8qUSxvQBJ9GSGzQexAejjluwRHUxRg?e=yE3ydh
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Aandacht voor het klimaat 
GBS De Vlieger organiseerde een dikketruienWEEK. Onze Vliegers vragen aandacht voor de klimaatverande-

ring. Tijdens de dikketruienweek maakten ze pamfletten met zelfverzonnen slogans. Hoog tijd dat iedereen 

op een milieuvriendelijke manier naar school komt! Enkel zo kan je de supercoole klimaatflandrienpatch. 

Nieuwsbrief maart 2019 

Week van de Poëzie 
Van 31 januari tot 7 februari was het de week van de poëzie. 

Kinderen mochten dan een zelfgeschreven of zelfgekozen ge-

dicht door de intercom van de school voorlezen. Op die manier 

kon iedereen meegenieten. We maakten ook een muur van al 

die gedichten. En op school kon je overal gedichten le-

zen. Thema dit jaar is "vrijheid", dat past volledig bij een kinder-

rechtenschool als GBS De Vlieger!  

Afval beheren 

Het 3e leerjaar heeft bezoek gekregen van Ann. Ze kwam ons meer uitleg geven over afval en het 

milieu. We hebben zelf afval mogelijk sorteren! Dat was niet zo gemakkelijk.  

Wat hebben we geleerd? Beter sorteren en zo veel mogelijk hergebruiken! 

Het was een boeiende voormiddag!  

Nieuwe loopfietsen! 

Joepie! Onze kleuters zijn reuzeblij met de 10 extra loopfietsen! Tijdens de 

speeltijden krijgen onze kleuters de kans om te oefenen op het fietsen. Met 

een loopfiets oefenen kinderen spelenderwijs hun motoriek en evenwichts-

gevoel. Bovendien trainen ze de coördinatie tussen rijden, sturen en stop-

pen. De basis die kinderen nodig hebben om zich veilig te verplaatsen bin-

nen het verkeer. We kiezen er op school bewust voor om te leren fietsen 

met een loopfiets. Zo leren kinderen sneller hun evenwicht te houden en 

hebben ze nadien geen steunwieltjes nodig om de overgang te maken naar 

een fiets met trappers.  
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Samen  
spelen 
Naast middagsport 
fleurt juf Anne de 
pauzes op met ex-
tra activiteiten. 
Deze keer konden 
onze kinderen van 
de lagere school 
volksdansen. Leuk! 
Tijdens de week 
tegen pesten speelden de leerkrachten met de kinderen. Oa. touwtje springen, dansen, krijttekeningen ma-
ken stonden op het programma.  

 Nieuwsbrief  
Nieuwsbrief maart 2019 

Haar en snaar 
De jongens en meisjes van de eerste 
graad werden dan weer ondergedom-
peld in de wereld van de snaarinstru-
menten. 
Hiervoor kwam de groep ‘Haar en Snaar’ 
een  voorstelling geven in het OC van 
Kasterlee. De kinderen leerden wat meer 
over kunst en muziek. Een man die in de 
opera werkt, liet hen verschillende mu-
ziekinstrumenten zien en beluisteren.   
We moesten niet alleen luisteren... we mochten mee musiceren, het ritme klappen, tekenen op de maat van de muziek….  

Voorstelling Assepoester 

Onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar kregen een 

muzikale voorstelling van Assepoester te zien.  

Een professionele vertelster bracht het verhaal en werd daar-

bij muzikaal ondersteund door een live blaaskwintet. Voor on-

ze leerlingen een leuke manier om kennis te maken met de 

verschillende instrumenten, die elke en personage vertolkten.  

Dubbele puntenactie Bebat 

Onze school verzamelt gebruikte huishoudelijke batterijen.  

Van maandag 11 maart tot en met zondag 31 maart 2019 krijgt onze school niet 1, maar liefst 2 punten voor 

elke kilo gebruikte batterijen. De ideale gelegenheid om het puntentotaal van onze school een extra boost te geven. 

Met de gespaarde punten kunnen we als school uitstappen bekostigen of didactisch materiaal aankopen.  

Filmfeestje! 
Onze wafelverkoop was weeral een groot succes: een recordverkoop van meer dan 1000 dozen!  

De klassen met de meeste verkochte dozen per kind waren de Blauwe Vissen en 6B! Zij worden weldra getrakteerd op een film-

feestje!! 

Proficiat aan alle klassen om van deze editie zo’n succes te maken!! 
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Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte.  
 Op 9 februari overleed Alouis Hermans, overgrootvader van Anna (1A), Jozefien (RP)  

Borgers en Leni Goossens (2A). 
 Op 11 februari overleed Frans Verreycken, grootvader van juf Annelies (5B) en Caro Vang-

oidsenhoven (1B) 
 Op 16 februari overleed Flora Bartels, overgrootmoeder van Quinn (BV) 

en Mason (GK) Devers. 
 Jan Peeters, overgrootvader van Vince (GG) en Myra Borgers (PO) is 

overleden. 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

   

 

 

 

1 

Carnaval 

2 3 

 

4 

Begin krokusvakan-
tie 

5 

krokusvakantie 

6 

krokusvakantie 

7 

krokusvakantie 

8 

krokusvakantie 

9 

krokusvakantie 

10 

krokusvakantie 

11 

Zwemmen 5j 

Zwemweek lager 

 

12 

L4 bib bezoek 

Luc Descane 

13 

FRUIT 

 

14 

 

15 

Zwemmen PO+RP 

L6 Smik 

Nationale pyjama-
dag Bednet 

16 17 

18 

L5 milieules IOK 

19 20 

FRUIT 

 

21 

ROLLERDAG  
lagere school 

22 

L6 Europa+ hooi-
beekhove 

L3+4+5 Calamity 
Jane 

23 24 

 

25 

Fietsdag kleuters 

Zwemweek lager 

Zwemmen 5j 

 

 

26 

 

27 

FRUIT 

Openklasdag 

28 

 

 

29 

Zwemmen PO+RP 

30 

 

31 

KALENDER MAART 2018 

Belangrijke data 

 woensdag 24 april: infoavond toekomstige eersteklassers 

 Woensdag 1 mei: geen school (dag vd arbeid) 

 zondag 19 mei: Vormsel 

 zondag 26 mei: 1e Communie 

 woensdag 29 mei: pedagogische studiedag (vrijaf) 

 donderdag 30 mei: geen school (OH Hemelvaart) 

 vrijdag 31 mei: geen school (brugdag) 

 maandag 10 juni: geen school (Pinkstermaandag) 

 8 en 9 juni: feest van de vrijzinnige (lentefeest) 


