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MIDZOMERHAPPENING 
   
Op onze midzomerhappening werden we onder een stralende zon getrakteerd op talrijke, leuke 
optredens van onze leerlingen. Daarnaast werd ons door Plan International en onze  
burgemeester Ward Kennes het label van kinderrechtenschool overhandigd. Iets waar we de 
afgelopen drie jaar hard rond gewerkt hebben en terecht trots op mogen zijn. Bedankt aan onze 
leerlingen, ouders, leerkrachten en vrijwilligers om er alweer een prachtig feest van te maken! 
 
 

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs en daar gaan we voor in de Vlieger en onze slogan is:  
‘Samen vliegen we hoger!’ 

 
Het voorbije schooljaar vloog onze vlieger weer hoog in de lucht. Hij buitelde, kantelde, landde soms op de grond  
tijdens moeilijke projecten. Het was vaak zoeken naar de juiste windrichting, zowel tijdens het project  kinder-
rechten, onze hoogbegaafdenwerking, als tijdens de zoektocht naar nieuwe rapporten. Maar doordat we de  
trekkers onderaan het roer stevig in handen hadden en samen zochten,  bleef  onze vlieger zijn koers houden. Met 
volle teugen genoten we van het eindresultaat, zoals zondag bij de uitreiking van het label van kinderrechtenschool, 
maar ook bij het overhandigen van onze nieuwe rapporten. We zijn als team ook heel gelukkig met de vele   
reacties en de inbreng van ouders. Bedankt aan ieder van jullie voor het intens meeleven met ons schoolgebeuren.  
Dat is ‘Samen hoger vliegen’ en steeds zoeken naar de beste windrichting, ouders en leerkrachten hand in hand! 
Onze trekkers laten nu twee maanden de touwen los en zoeken andere horizonten op.  
We zien elkaar terug tijdens onze opendeurdag op 29 augustus.  
 

Geniet samen met je kinderen van een fantastische vakantie! 
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LAATSTE ZWEMLES 
 
Onze leerlingen van het zesde leerjaar amuseerden zich  
tijdens de laatste zwemles van hun lagere schooltijd.  
Altijd feest! 
De twee klassen mochten zich samen uitleven in het  
pretbad waar meester Gert onder vuur werd genomen met 
waterpistolen!  
 

 

OP ONTDEKKING IN OLEN 
Het eerste leerjaar ging op ontdekking in Olen. Een schoolreis vlakbij, maar heel leuk!  
Samen rijstpap koken, een potje met 3 oren maken van klei en leuke spelletjes doen!  
Ook spannend… die tocht met de huifkar en ondertussen konden we luisteren naar verhaaltjes 
over vroeger. Helemaal naar boven klimmen op de molen. Wauw… wat een avontuur! We  
sloten de dag af met een wedstrijdje “koe”-trekken!  
Het was een boeiende dag met super leuke activiteiten! 

 

GROTE VOETGANGERSEXAMEN 4de LEERJAAR 
 
De leerlingen van het vierde leerjaar namen  deel aan het Grote Voetgangers-
examen. Ze gingen op pad om een geoefende weg af te leggen. Onderweg 
stonden enkele helpers om te beoordelen hoe  het oversteken verliep. Iedereen 
behaalde goud! Proficiat vierdeklassers en dankjewel aan de 
helpende handen! 
 

FIETSEXAMEN voor 6de leerjaar 
 
De leerlingen van het zesde hebben hun grote fietsexamen afgelegd. Op deze manier kunnen 
de leerkrachten zien of de jongens en 
meisjes van het zesde de verkeersregels 
kennen en respecteren! 
 
Voorzichtig in het verkeer en uitkijken is 
en blijft de boodschap! 
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NAAR DE FRITUUR 
 
Onze Paarse Olifanten werkten deze maand rond het thema ‘aardappelen’. Ze leerden puree  
maken en gingen op bezoek naar de frituur om daar zelf frietjes te maken ... 
 
 
  … en te proeven! 
 

BOKRIJK 
 
Onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gingen op uitstap naar Bokrijk.  

 
 
 

Oude gebruiken  
verkennen, volksspelen 
en dan die oude huisjes, 
hoe overweldigend is dit 
allemaal voor onze kin-
deren.  Ze genoten!  
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BEEKSE BERGEN 
Onze leerlingen van het derde leerjaar op uitstap naar de Beekse Bergen.  
Met z’n allen op safari! Natuurlijk was de speeltuin en een verfrissende duik in het water, de 
max! 

 
 
 
 

 

UMICORE 
 
Onze zesdeklassers brachten een bezoek aan Umicore. Een wereld van techniek.  
Wat een interesse! Alweer een geslaagde 
editie! 

WATERPRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de tropische temperaturen van afgelopen week was een beetje verfrissing op onze speelplaats meer dan  
welkom. Onze leerlingen leefden zich helemaal uit! 
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KRIEBELDIEREN 
Onze Bruine Leeuwen op zoek naar allemaal kriebeldiertjes. Spinnen, mieren en  
slakken kwamen op bezoek in de klas. Kriebelen maar! 
 

 

 

GODSDIENST THEMA VERGEVEN 
… ZAND EROVER        
 
    Top gedaan, 
          derdeklassers! 

 

INDIANENFEEST 
 
De jongens en meisjes van de Gele Giraffen en de Blauwe Vissen hebben genoten van een 
heus indianenfeest! Ze kregen allemaal hun eigen indianennaam en mochten de rest van hun 
indianenpak zelf versieren. Na het grote feest, met spelletjes en een dans, kregen de indianen 
een lekkere portie spaghetti. Wat een feest! 
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LEKKER VIES 
Onze Paarse Olifanten en Rode Papegaaien sluiten het schooljaar 
in stijl af en deden een weekje ‘LEKKER VIES’.  
Er werd geschilderd met het  
hele lijf, we gingen buikschuiven 
op een grote plastiek met veel 
zeep, de zandbak werd een 
groot modderparadijs, we  
experimenteerden met pampers 
en glitterslijm en we aten  
spaghetti...zonder bestek!  
 
Kleuters en juffen genoten met 
volle teugen en kunnen onder-
tussen, weer helemaal proper, 
gaan genieten van een  
welverdiende vakantie! 
 
 

 

INTEGRATIE DERDE KLEUTERKLAS 
Onze Blauwe Vissen en Gele Giraffen hebben nog eens een bezoekje aan 
het eerste leerjaar gebracht. Bij juf Sanne hebben ze al een beetje leren 
rekenen en bij juf Dorien hebben ze hun eerste woordje geleerd.  
 
Ze voelden hoe het is om een echte eersteklasser te zijn. 

 

RIDDERS EN JONKVROUWEN     
Onze eersteklassers maakten een sprong terug  
in de tijd en keerden terug naar de donkere  
Middeleeuwen! Wat een stijl en inleving! 
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BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
 

 Zaterdag 29 juni tot en met zondag 1 september   Zomervakantie 
 
 Donderdag 29 augustus     Opendeurdag 18u00-20u00 
 
 Maandag 2 september      Eerste schooldag 8u45 
 
 Dinsdag 3 september      Infomoment 3de en 4de leerjaar 
 
 Woensdag 4 september      Infomoment 2de en 5de leerjaar 
 
 Donderdag 5 september      Infomoment 1ste en 6de leerjaar 
 
 Woensdag 11 september      Infomoment kleuters 
 
 Maandag 30 september      Facultatieve vrije dag 
 
 Maandag 14 oktober tot en met woensdag 16 oktober  Zeeklassen 
 
 Vrijdag 18 oktober       Pedagogische studiedag: vrijaf 
 
 Maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november  Herfstvakantie: vrijaf 
 
 Maandag 11 november       Wapenstilstand; vrijaf 
 
 Maandag 23 december tot en met zondag 5 januari   Kerstvakantie 
 
 Maandag 27 januari       Facultatieve vrije dag 
 
 Woensdag 12 januari tot en met woensdag 19 januari  Sneeuwklassen 
 
 Maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart   Krokusvakantie: vrijaf 
 
 Maandag 6 april tot en met zondag 19 april    Paasvakantie: vrijaf 
 
 Zondag 26 april        Opendeurdag 10u30-12u00 
 
 Vrijdag 1 mei        Dag van de Arbeid: vrijaf 
 
 Woensdag 20 mei       Pedagogische studiedag 
         
 Donderdag 21 mei tot en met vrijdag 22 mei    Hemelvaart: vrijaf 
 
 Maandag 1 juni        Pinkstermaandag: vrijaf 
 
 Woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus  Zomervakantie 
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KLASINDELING SCHOOLJAAR 2019-2020 
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KLEUTERSCHOOL 
GROENE KIKKERS JUF TINNE MOORKENS 

BRUINE LEEUWEN JUF ELLEN JANSSENS 

WITTE SCHAPEN JUF HILDE VAN DE PERRE +  ? 

PAARSE OLIFANTEN JUF BIEKE VAN BALLAER 

RODE PAPEGAAIEN JUF STEFANIE JONCKERS 

BLAUWE VISSEN JUF BRITT MORIS 

GELE GIRAFFEN JUF INGE VERHEIJEN 

  

LAGERE SCHOOL 
1A JUF DORIEN ROBBEN 

1B JUF SANNE HAEST 

2A JUF HILDE COLEN + ? 

2B JUF GRIET VANHEUCKELOM + ? 

3A JUF ANNE VRANCKEN 

3B JUF ANN VAN OLMEN + CARINE VAN GORP 

4A JUF CONNY NEEFS 

4B JUF CINDY MERTENS 

4C JUF CELIEN MERTENS 

5A JUF SABRINA DE KORT + NELE VAN GORP 

5B JUF ANNELIES APPELS 

6A JUF ANNEMIE VAN HERCK 

6B JUF GRIET MEEUS + NELE VAN GORP 

  

ZORG JUF KALA PAUWELS 

  

RKG JUF INGRID VAN DEN BRANDT 

NCZ JUF FEMKE VAN OOSTERWIJCK 

ISLAM MEESTER DURAN 

  

TURNLEERKRACHTEN JUF ANNE SMETS 
MEESTER GERT RAEYMAEKERS 

  

DIRECTIE VIVIANE WOUTERS 
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OVERLIJDENS 
 
Op 2 juni overleed Esther Hanoulle, de overgrootmoeder van Julie (6B), 
Charlotte (5B) en Marie Vanspauwen (2A). 
 
Op 17 juni overleed Chris Borghs, de papa van Lore (3B) en Marie (1A) 
Borghs geheel onverwachts. 
 
Op 24 juni overleed Clara Sterckx, de overgrootmoeder van Marte (1B) 
en Nikas Buyckx (K2A). 
 
Op 25 juni overleed de overgrootmoeder van Seth (3A), Thor (4A) en Mynthe Emsens (6A). 
 
In juni overleed de grootmoeder van onze poetsvrouw Evi. 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe. 

 

HUWELIJKEN 
 

De mama en papa van Mason (K1B) en Quinn Devers  
(K3A)  
en de mama en papa van Julie (K1B) en Xander  
Van Lommel (4B) stapten in het huwelijksbootje.  
 
Wij wensen hen veel geluk samen! 
 
 

 

VAKANTIEREGELING SCHOOL 
 
De school is tijdens de grote vakantie geopend: 
 Van 1 juli tot en met 5 juli van 9u00 tot 15u00 
 Van 19 augustus tot en met 30 augustus van 9u00 

tot 16u00 
 Met uitzondering van woensdagnamiddag 
 Of op afspraak 0496/18.12.05 

 

 

Bedankt ouders voor alweer een mooie  
samenwerking dit schooljaar.  
Wij wensen jullie en je kinderen een  
deugddoende vakantie! 

 

 
 
ONZE JARIGEN VAN DE 
MAANDEN JUNI JULI EN  
AUGUSTUS  
VIERDEN HUN VERJAARDAG  
MET EEN LEKKER FRIETJE! 
 
 
 
 


