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Luxe ontbijt  

en  

wandelzoektocht 

24 november  
Wandeling van 2,5 kilometer in de buurt van onze school. 

Ook geschikt voor Buggy’s en rolstoelen.  

Inschrijven online via de link op de website  

www.gbsdevlieger.be  

 
of via het antwoordstrookje kan nog tot en met 

16 november.  

Leerkrachtendag vanuit de ogen van ons kinderrechten parlement 
Vrijdag 4 oktober werden onze leerkrachten in de bloemetjes gezet. De leerlingen van het kinderrechtenparlement 
versierden voor elke juf of meester een fanTAStische zak. Ook het oudercomité en mevrouw Viviane hadden een 
leuke verrassing in petto! Bedankt iedereen voor al deze fijne attenties! 

GBS De Vlieger 

Mgr Heylenstraat 22 

2460 Kasterlee 

 

ONLINE BESTELLING  

NIEUWJAARSSBRIEVEN 
 

Vergeet niet om voor 5  
november de nieuwjaars-
brieven voor uw kinderen 

ONLINE te bestellen.! 
Dit kan via het betreffende 

bericht in  het  
ouderplatform. 

Herfstvakantie 
Jouw kind heeft fier zijn/haar eerste rapport getoond. Op die manier hebben 
jullie zicht gekregen op de talenten van je kind. Leren is nooit af en dit  
rapport is dan ook het begin van een nieuwe periode waarin je kind weer 
alle kansen krijgt.  

Maar eerst is er tijd voor ontspanning en rust!! 

Tijd om te genieten van je kinderen, samen leuke dingen te doen, samen het 
herfstbos in te trekken.  

Zorg dat je kind elke dag een portie buitenlucht heeft en de tijd en ruimte 
krijgt om te ravotten. Bewegen is belangrijk voor jong en oud. 

 

Geniet van deze herfstvakantie! 

Deze lln. hebben voor de fanTAStische tassen gezorgd...  
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Week van het bos: ook onze kleuters genoten van deze herfstwandeling. 

 
SOCIALE VAARDIGEHEDEN IN DE  

KLEUTERSCHOOL 
 

Samen met Nellie en Cezar leren ze kleuters  

sociale vaardigheden!  

 

Actiepunt deze maand:  

EERLIJK IS HEERLIJK!  

 

 

Het 2e leerjaar ging samen met de Paarse Olifanten en Rode Papegaaien op stap om het Bieke Busseltje en de Markt 
afvalvrij te maken.  Op het einde van onze opruimtocht hadden we toch een grote zak vol afval  

verzameld! 

Beste mensen, gooi niets op de grond maar gebruik de vuilnisbakken want wij 
willen een proper Kasterlee om in te spelen! 

 

VERKIEZING NIEUW KINDERRECHTENPARLEMENT 
 

In onze school heerste campagnekoorts. Kandidaten voor het nieuwe kinderrechtenparlement voerden een 
heuse campagne. Via een verkiezingsaffiche maakten ze hun ideeën/actiepunten aan de hele school be-
kend.  Op 8 oktober  kwamen de leerlingen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar hun stem uitbrengen in het 
stemlokaal.   
11 oktober maakten de Flashers bekend wie er dit schooljaar in het KRP zal zetelen.  

 

Een gemotiveerd team werd gekozen! 
We wensen het parlement veel succes! 

Opruimactie 
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Jongste kleuters bezoeken manege  

’ De Rietbeemden ‘ 
 

Een ritje op het paard, op verkenning in de stallen, wortels 
geven aan de paarden,... wat was het weer fijn!  

 

Dankjewel voor de leuke rondleiding! 

 

 
 

 

Bezoek aan kinderboerderij Vibo De brem 
 

Onze jongste kleuters (GK, BL, WS) brachten weer een bezoekje aan de 

kinderboerderij van Vibo De Brem!  

Samen voor de dieren zorgen, dieren aaien,... Wij vonden het weer su-

per leuk!  

Dankjewel voor jullie gastvrijheid!  

 

 
 

STEM OLYMPIADE  

 

Donderdag, 24 oktober deden de zesdeklassers weer mee aan de 
STEM olympiade. (www.stemolympiade.be) 

 

Dit jaar deden ze dat voor de eerste keer online. Ze moesten op 
75 min. vragen beantwoorden over elektriciteit, natuur, program-
meren, bouwmaterialen, ict, kortom   
Science, Technology, Engineering en Mathematics. 

 

Nu maar duimen dat we kandidaten hebben voor de halve finales!! 

 

 

WERELDDIERENDAG 
 

Op dierendag geven we extra aandacht aan onze huis-
dieren.  Mensen willen op deze dag laten zien dat die-
ren rechten hebben en dat ze beschermd moeten wor-

den. 
  

En het leukste van al .....  
de kinderen van het eerste 
leerjaar mochten ook een diertje mee naar school brengen!   
 
Spinnen, cavia, konijntjes, honden, wandelende takken …… ze waren allemaal 
van de partij! 

http://www.stemolympiade.be
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FIETSDAG BIJ DE KLEUTERS 
Ook dit jaar blijven onze kleuters oefenen 
op fietsvaardigheden. Maandelijks hebben 
we een fietsdag. De kleinste kleuters gaan 
van start met loopfietsjes van thuis of van 
de school. 
De grotere kleuters oefenen op het fietsen zonder wieltjes.  

TEAMBUILDING 2019 

 
Vrijdag 18 oktober trok het team van de 
Vlieger op teambuilding.  

Naar goede gewoonte had mevrouw Vi-
viane weer een interessant programma 
in elkaar gestoken. Zoals altijd was de 
bestemming ongekend, maar na een 
leuke kwis op de bus wisten de leer-
krachten al gauw dat ze de mijnsite van 
Beringen gingen. Dit is de grootste indu-
striële erfgoedsite in Vlaanderen en 
uniek in Europa.  

In de voormiddag leidde gids Ivo het 
team door de “cité” en proefden we zo 
letterlijk de verschillende culturen.  

We werden ontvangen in het theehuis en de moskee van de Turkse gemeenschap en het Italiaanse gemeenschapshuis. 1 
van de 2 terrils werd in geen tijd beklommen, wat een sportieve leerkrachten. Tijd te kort maar toch nog snel een kort be-
zoek aan het duikcentrum, een mooi voorbeeld van herbestemming binnen de mijnsite.  

Na de middag werden we rondgeleid op de mijn-site zelf. Een interessant bezoek, met tal van leuke anekdotes uit de tijd 
dat de gids zelf nog in de mijn werkte. B-mine in Beringen een aanrader om met je kinderen te bezoeken.  

Nadien stond Ellen van musical on stage al klaar voor een intensieve workshop rond muzische vorming. De leerkrachten 
werden voorbereid op de musical die we in het voorjaar met onze leerlingen zullen brengen. Wat een kunde om op die korte 
tijd een team zover mee te nemen dat we gepassioneerd een musical lied konden brengen. Een ervaring!! 

Na een vermoeiend programma was het nog genieten van een heerlijk en zeer uitgebreid diner in een Italiaans restaurant. 

Bedankt Viviane voor deze leuke uitstap! De batterijen van ons team zijn weer opgeladen! 

RONDLEIDING IN DE BIB 

Onze leerlingen van het eerste leerjaar 
kregen een rondleiding in de biblio-
theek.  
 
Net zoals de andere kinderen van de 
lagere school gaan zij vanaf nu ook 
maandelijks op zoek naar nieuwe boe-
ken. 

 
Bedankt 
Joachim 
en Ludo  
voor de 
info! 
 

SAVED BY THE BELL 
 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de 
schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen 
dit zelden of nooit. Met Saved by the bell roepen we alle scholen op 
de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat 
elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Dit 
jaar ging Saved by the bell door op vrijdag 4 oktober '19.  

 

De school-
bel heeft 
extra  
gerinkeld 
en er wer-
den bellen 
geblazen. 
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POMPOENSOEP EN CREADAG 
De laatste vrijdag voor de herfstvakantie smullen we  

traditiegetrouw van 
lekkere pompoen-
soep, ons aange-
boden door het  
oudercomité.  

Nadien genoten 
onze kinderen van 
de creanamiddag!  

Een leuke afsluiter 
voor de vakantie! 

Bedankt oudercomité en leerlingen van de 3Master voor de  
lekkere soep! 
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ZEEKLASSEN 

Onze 5de -klassers trokken op zeeklassen in 
Ter Helme in Oostduinkerke. Op maandag wer-
den ze ondergedompeld in ons oorlogsverle-
den tijdens een bezoek aan de Dodengang, de 
Menenpoort en de Ijzertoren.  

 ‘s Avonds stond nog een stevige wandeling op 
het programma, helaas eindigde die in een he-
vig onweder en uitgeregend kwamen we in Ter 
Helme aan . 

De garnalenvisser wist te boeien en samen 
garnalen vangen, koken, pellen en nadien op-
eten was een ervaring. Aan zee dat is je uitle-
ven op het strand en genieten van strandspe-
len.  

Op stap met de gids voor een duinenexplora-
tie was erg leerrijk, fauna en flora van de kust 
ontdekken.  Om vogels echt te kunnen spot-
ten, brachten ze nog een bezoek aan het 
Zwin. Wandelen tussen de slikken en schor-
ren, de huttentocht met heel wat info en de 
interactieve tentoonstelling, zorgden voor heel 
wat zeekennis.  

Na een lekkere picknick zaten de zeeklassen 
er alweer op! 

Bedankt juf Annelies, juf Sabrina, 
juf Nele, 
mevrouw 
Viviane 
en Frank 
voor de-
ze leuke 
zeeklas-
sen! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

28 

HERFST-
VAKANTIE 

29 

HERFST-
VAKANTIE 

30 

HERFST-
VAKANTIE 

 

 

31 

HERFST-
VAKANTIE 

1 

HERFST-
VAKANTIE 

 

Allerheiligen 

2 

HERFST-
VAKANTIE 

 

 

3 

HERFST-
VAKANTIE 

 

4 

K3 zwemmen 

ZWEMWEEK 

LAGER 

5 

 
  

 

 

6 

 
FRUIT 

 

 

7 

L5 Project 
draadloos 

 

 

8 

 

FLUODAG 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

VRIJAF 

Wapenstilstand 

12 

 

  

13 

 

FRUIT 

  

14 

 

15 

 
 

16 17 

18 

ZWEMWEEK Lager 

K3 Zwemmen 

L6 Project draadloos 

FIETSDAG kleuters 

 Poppenzaal kleuters 

19 

 

L5 Antwerpen 

20 

 

FRUIT 

30 jaar Rechten 
van het Kind 

 

21 

 

ROLLERDAG 
lagere school 

 

L5 Masereel 

22 

 

L5 vaccinatie 
CLB 

23 24 

LUXE    

ONTBIJT  

EN  

WANDEL-
ZOEKTOCH

25 

 
 

 

26 

 

27 

 

FRUIT 

28 

 

 

29 

 

 

30 1 

NOVEMBER 2018 

Schrijf in voor HET ONTBIJT … onze kinderen kunnen met deze centen leuke dingen doen!!! 

JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER 

 

Proficiat voor onze jarlge kleuters! 

 
Tijdens hun feestje werd er gesmuld van lekkere pompoen-
soep! 
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FAMILIEFEEST 

In de maand oktober trouwden de ouders van Wolf (K2A) en Nim (L1B) Picavet. Wij wensen hen 
vele fijne jaren samen. 

Jayden Bruynseels (K1A) is grote broer geworden van Loewis. Proficiat aan het ganse gezin.  

 

Maria Vanhoof, overgrootmoeder van Wout (4B) en Katinka (PO) overleed op 18 oktober.  
Veel sterkte voor gans de familie! 


