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Koekenbak Warmste week 

Onze school deed mee aan de Ketnet Koekenbak! 

De leerlingen van het eerste en vijfde leerjaar heb-
ben samen koekjes gemaakt!  

Het deeg werd gemaakt door onze  
vijfdeklassers. Het deeg uitrollen, de vormpjes uit-
steken en de koekjes afwerken deden ze samen!  

Van teamwerk  
gesproken!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De warmste wissel 
 
Dankzij de koekjesverkoop en de drank-
verkoop tijdens de gebouwenloop konden 
onze leerkrachten een mooi bedrag van 
€500 overhandigen tijdens de warmste 
wissel. Bedankt iedereen voor jullie steun! 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAFELVERKOOP  

We zijn weer gestart met onze 
jaarlijkse wafelverkoop! 

Dankzij uw bijdrage kan het 
oudercomité voor onze kinderen 
leuke activiteiten organiseren.  

Chocolade of vanillewafels 
(700gr) zijn te koop aan €6 per 
doos en kunnen online besteld 
worden via onze website 
www.gbsdevlieger.be 

Wij hopen alvast op uw steun! 

 

De klas die het meeste aantal wafels verkoopt mag alvast uitkijken naar een 
heuse filmnamiddag! 



 

 

 

Het derde leerjaar vliegt het nieuwe 
jaar in! 

We vliegen het nieuwe jaar in met onze zelf-
gemaakte raketten! 
 
Tijdens een techniekles leerden de  
leerlingen van het 3de leerjaar een raket 
maken via een stappenplan. 
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Gilden op bezoek 
 

Vandaag kwamen de gilden op bezoek bij 
onze kleuters.  

Samen genoten ze van muziek en dans. En 
als afsluiter kregen de kindjes nog een zak 
vol lekkers. 

Bedankt Gilden voor jullie bezoek! 

 

 

Plits plets plas ... 

In het eerste leerjaar leren we over water. We 
maken kennis met de liter. We knutselen ons 
eigen aqua-
rium en 
doen de 
druppeldans 
waarbij we 1 
waterdrup-
pel over 
heel ons li-
chaam laten 
dansen.  

Ook leren 
we allemaal 
leuke weet-
jes over water. 

Wist je dat... 

- ze onze aarde ook wel de blauwe planeet noe-
men? 

- je best kraantjeswater drinkt? Dit is goedkoper 
en beter voor het milieu dan flessenwater. 

- wij elke dag onze drinkbus meenemen en wa-
ter drinken in de klas? 

 

KLEUTERS NAAR HET 

TONEEL 

De cultuurdienst van de gemeente 
Kasterlee trakteerde onze kleuters 
op een toneelvoorstelling in het 
OC. Onze kleuters hebben 
genoten! 
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Moby Dick 
 
Het zesde genoot in de Elisa-
bethzaal in Antwerpen van de klas-
sieke muziek en toneel van Moby 
Dick. 
De muziek was soms ontroerend, 
soms spannend, maar vooral heel 
mooi! 
 

Ons nieuw rapport 
 
Wat zijn we trots op ons nieuwe groeirapport!  
Het kerstrapport van de kinderen van de lagere school steekt in een nieuw jasje. 
Alle rapporten van de lagere school kunnen voortaan in één overzichtelijke map. 
Het nieuwe rapport evalueert breed, zowel het product (de punten) als het proces. 
Op die manier krijgen leerlingen, ouders en leerkrachten een totaalbeeld waarbij 
competenties, talenten, interesses, gevoelens en het zelfbeeld van het kind tot ui-
ting komt. We zijn benieuwd naar de resultaten van de onlinebevraging rond de 
mening van de ouders! 

Afval sorteren 
Lore en Renee merkten dat 
onze Vliegertjes niet altijd afval 
sorteren zoals het hoort. Zo 
vonden ze onder andere pa-
piertjes in de GFT container! In 
een filmpje maakten ze aan de leerlingen duidelijk dat ze 
goed moeten sorteren. Vanaf nu controleren ze elke vrij-
dag de vuilbakken. Er is nog wel wat werk aan de winkel! 
Proficiat dames met dit initiatief! 

Sneeuw! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste sneeuw op de speel-
plaats van GBS De Vlieger. 

Dolle pret! 
  

 
 
 

Bravo! 
Het derde leerjaar is trots 
op Seth. Hij was eerst 
met het kogelstoten. 
Trots toonde hij zijn me-
daille. Proficiat Seth! 

 

 

Controle kinderzitjes en gordeldracht 
De politie gaat weldra toezicht houden op het correct plaatsen en gebruiken maken van 
kinderzitjes bij het vervoer van kinderen kleiner dan 1 meter 35 en jonger dan 18 jaar.  
De wetgeving inzake kan u nalezen op www.wegcode.be 



 

 

Roodkapje op bezoek 

Rood is niet alleen de kleur van de liefde, 
het is ook de kleur van het kapje van een 
lief meisje.  
2 weken leerden we over Roodkapje en de 
boze wolf! Als echte acteurs speelden we 
het verhaal na! 
Super leuk!  
En het applaus, dat nemen we er graag bij! 
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Damiaanactie 
Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken werd 
er gewerkt rond de Damiaanactie.  
De jongens en meisjes van het derde leerjaar waren 
druk in de weer tijdens het opzoekwerk rond de 
‘Damiaanactie’… Op deze manier kwamen ze te we-
ten waarvoor de actie staat en waarvoor het geld 
van de ‘stiftenactie’ wordt ingezet. 
In het eerste leerjaar speelden het koekjesspel 
“proficiat Damiaan”. De hogere jaren volgden ook 
een uiteenzetting door vrijwiligers van de Damiaan-
actie.Ondertussen loopt onze stiftenverkoop als een 
trein!  
 

Info secundair onderwijs 

Het info-team van Clb kwam onze leerlingen van 
het zesde leerjaar warm maken voor het middel-
baar. 
Hoe kiezen ze een richting volgend jaar? 
Wat zijn hun talenten? 
Welke richtingen zijn er? 
Kortom, heel veel vraagjes kregen een antwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen van de maand 

Deze kleuters vierden hun ver-
jaardag in  
januari.  
Als verrassing maakten we met 
z’n allen een winterwandeling.  
Daarna konden we ons opwar-
men aan heerlijke warme choco-
melk. 

 

Proficiat aan onze feestneu-
zen! 

 

 



 

 

Overlijdensbericht 

Op  5 januari  overleed  

Marc Van Wesenbeeck, 

grootvader van  Nils 

(3A) en Wout Deben 

(2A) 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag 

  

 

   

 

 

 

1 

L6  SMIK 

2 3 

4 

Zwemweek lager 

Plaffeiencomité 

spel 6de lj 

5 

L3 LAB 

6 

PEDAGOGISCHE  
STUDIEDAG 

VRIJAF 

7 

L4 bibbezoek 

poezie 

L5: IOK water-

8 

L6: bezoek GO Geel 

 

9 

 

10 

11 

Start dikke  

truien week 

Zwemmen 5-

jarigen 

12 

 

13 

FRUIT 

Openklasdag 

14 

ROLLERDAG 

LAGER 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Zwemweek lager 

19 20 

FRUIT 

Vertrek sneeuw-

klassen L6 

21 

L3 bibbezoek 

Nico De 

Braeckeleer 

22 

 

23 24 

25 

Fietsdag kleuters 

Zwemmen  

5-jarigen 

L5 oorcollege 

Assepoester 

L1,2,3 

 

26 

Bedeling wafels 

Viesvuillekker-

land voor kleu-

ters en 1ste lj 

27 

FRUIT 

Aankomst 

sneeuwklassen 

L6 

Infoavond voor 

ouders van hoog-

begaafden door 

Exentra  

28 

Bedeling wafels 

6e leerjaar 

L3+4 workshop 

Calamity Jane 

1 MAART 

Carnavalstoet 

Start om 10.30u 

OPGELET NIEU-

WE ROUTE! 

2 MAART 

 

Start  
Krokus-
vakantie 
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Belangrijke data 

 Vrijdag 1 maart carnavalstoet. Opgelet! Nieuw vertrekuur (10.30u) en nieuwe route! 

 Krokusvakantie van maandag 4 maart tem vrijdag 8 maart 

 woensdag 24 april: infoavond toekomstige eersteklassers 

 Woensdag 1 mei: geen school (dag vd arbeid) 

 Zondag 12 mei: opendeurdag 

 Maandag 13 mei: sportdag lagere school 

 Woensdag 29 mei: geen school  

 donderdag 30 mei:  geen school (OH Hemelvaart) 

 vrijdag 31 mei: geen school (brugdag) 

 maandag 10 juni: geen school (Pinkstermaandag) 

 zondag 23 juni: midzomerhappening 

Geboortes 

*Op 8 januari kregen Nada (6B) en 

Wassim (4A) een zusje Chaimae 

* Op 23 januari werd Gijs Schellekens  

geboren, broertje van Rune Schellekens (4B). 


