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BELANGRIJK !!  LEERPLICHT WORDT VERLAAGD !! 
Vanaf schooljaar 2020-2021  

Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 
wordt , dus de kleuters van 3de kleuterklas. 
(m.a.w. kinderen met geboortejaar 2015 ).  

 

En daar zijn we dan, het einde van een bewogen schooljaar dat in het teken stond van onze musical.  
 
Wat een  groot, opgezet spektakel moest worden, werd voor onze kinderen even een teleurstelling.  Vijf maanden hebben we 
met een team zangers, dansers, dramamensen gewerkt om deze musical op poten te zetten. Externe professionele begeleiders 
van ‘Musical On Stage’, die de lat echt heel hoog legden, zorgden voor stress en druk. Maar we doorstonden het en op 12 
maart speelden onze leerlingen in een prachtig decor, een feilloze generale repetitie, de rollen waren op hun lijf geschreven.  
Die middag hielden onze leerlingen op de speelplaats een mars, alle leerlingen achter Robin Hood en zijn bende en maar  
zingen ‘ Wij zijn sterker te samen’ want ze vernamen net dat publiek niet aanwezig mocht zijn op hun musical.  
Die lockdown kreeg  de kinderen niet klein en de musical, hij kwam er, al was het dan een digitale versie die we jullie, ouders, 
konden aanbieden.  
En het lied kreeg vanaf vrijdag 13 maart meer en meer inhoud en werd realiteit.  Eén in de strijd zijn we de Coronatijd  
ingegaan.  
We hebben geprobeerd goed voor onze kinderen te blijven zorgen tijdens deze lockdowmn. We hebben creatief moeten zijn 
en de mogelijkheden van de digitale wereld maximaal verkend. De juffen zorgden voor lesmateriaal, gaven les via Zoom, zorg-
den voor een dagelijks contact. In de opvang hebben de leerkrachten de kinderen geholpen met het leren en probeerden zo de 
leerachterstand bij te werken.  

Toch ontbrak er iets, iets onvervangbaars, gewoon leerkracht mogen zijn met de kinderen van de eigen  klas. Toen de herope-
ning in zicht kwam, kozen de leerkrachten zonder twijfel en unaniem voor een volledige heropstart want ze misten  hun kin-
deren. Op school kwamen gescheiden ingangen, opeens ging ieder in bubbel leven,  handen wassen, leerkrachten met mond-
masker, het werd heel snel het nieuwe normaal.  

Er kwam rust en structuur toen de  klassen terug vol zaten en iedereen zijn of haar plaatsje had gevonden.  De organisatie was 
hectisch maar zowel leerkrachten als leerlingen genoten van samen te mogen leren, van naar elkaar  te kunnen luisteren, van 
elkaars blikken te delen.  De voorbije weken heeft iedereen goed gedaan te weten en te voelen dat we deel uitmaken van onze 
school, het eenvoudig besef dat we terug samen waren.  

In deze lockdown hebben we geleerd om te genieten van het eenvoudige, te koesteren wat we wel hebben en mogen. Door-
dat de wereld even stilstond, doordat we even alles kwijt waren, beseffen we beter wat er echt toe doet. Persoonlijke dromen 
en individuele ambities maakten plaats voor het verlangen naar menselijke verbondenheid.  

We hebben onze kleuters laten afzwaaien en onze zesdeklassers een heuse proclamatie bezorgd, maar het was zo onwezenlijk 
om al die ouders te zien zitten met mondmasker, geen persoonlijke begroeting, geen hand, geen knuffel. En als straks de 
schooldeuren sluiten voor twee maanden vakantie blijft de onzekerheid hangen van wat wordt het in september. Wat zal het 
organisatorisch worden? Maar we komen er “Sterker te samen”.  

               We zijn sterker te samen dat weet iedereen  
  want met zijn allen te samen vecht niemand alleen 
  dus staan we schouder aan schouder in deze strijd   
  want te samen, maakt sterker 
  we zullen samenwerken te samen lukt alles altijd! 
  Eén in de strijd!  

Met dit lied als onze lijfspreuk 
gaan wij met vakantie.  
Hoe het verder moet met de opendeurdag van  
donderdag 27 augustus laten we jullie in augustus weten.  
 

We wensen jullie allen een deugddoende vakantie toe.  
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Onze kleuters van het 3e jaar zijn Corona-proof feestelijk uitgezwaaid. 

We wensen hen veel succes toe met hun  verdere loopbaan!! 
 

Afzwaai kleuters! 
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Vandaag kwamen de vrijwilligers van de gemeente een laatste keer bij 
ons op school langs om te helpen bij de toezichten. Ook dankzij hun 
hulp konden we na de lock-
down voltijds met alle klassen 
heropstarten. Ze hebben dat 
TOP gedaan! Marijn en Cindy 
ontbreken op de foto, maar 
ook hun willen we zeker erg 
bedanken! Dikke duim vanwe-
ge de leerkrachten en leer-
lngen van GBS De vlieger! 

https://www.facebook.com/hashtag/gbsdevlieger?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUcMoIiCYLEqk-8rYAXA73AlA8AE4V6DwyCQQM-N6hZ6rVAVhSyOA3Y5mAir4Halw6BSWVCaeZfau72qRJy24Na6T_ih5PvcgY2achnENqYOsBlL3VnNNTH0p-VCWjJBwyw1t9VsdV7qiR-84kWUeSo0eYqtjSAZsuL7MOirCjhGwh6ATqqdWZ0Kv7t
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Ook de 6e-jaars werden, Corona-proof feestelijk uitgezwaaid. 
We wensen hen veel succes toe met hun  verdere loopbaan!! 

Zij studeren af! 
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De REISPAS van de BIB 
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen bij de bibliotheek  
een reispas afhalen met zes leestrips, waar telkens een genre bij hoort:  
historische boeken, dierenverhalen, strips… Ze worden uitgedaagd om deze 
zomer dus zes boeken te lezen. Voor elk gelezen boek krijgen ze een stempel in 
hun reispaspoort.  

OP EXPEDITIE: boeken over dieren en de natuur.  
OP BIBBERTRIP: spannende boeken, griezelverhalen, detectives 
OP TIJDREIS: een historisch verhaal  
OP WERELDREIS: boeken die zich afspelen in landen hier ver vandaan. 
OP BEELDSAFARI: fotoboeken, woordeloze prentenboeken, graphic novels, 
strips… 
OP STAP IN WONDERLAND:  sciensefiction, fantasie verhaal. 
 
Uiteraard kan je ook aanvullen met eigen suggesties.      

Als ze zes stempels verzameld hebben en de reispas vol is, leveren ze hem in bij de bibliotheek. 

Wie zijn reispas inlevert, maakt kans op mooie prijzen, zoals dagtrips, boekenpakketten en boekenche-
ques. De actie loopt tot 31 augustus. In de week nadien worden alle reispassen bij Iedereen Leest ver-
wacht, zodat we winnaars kunnen loten. Op 11 september worden de winnaars bekendgemaakt. 

De kinderen van de lagere school kregen hun de reispassen op school. De kleuters kunnen hun reispas 
afhalen in de bib zelf.  
Opgelet tijdens deze coronatijden zijn er in de bib aangepaste openingsuren.  
Jullie vinden alles over deze actie op de website van de bib. 

DANK aan alle  OUDERS én een LEESTIP! 

Dit schooljaar was ongewoon in al zijn aspecten. We weten dat combinatie werk / thuisopvang voor jullie, 
ouders, niet altijd even makkelijk was. 
Daarom bedanken we jullie 
• voor het blijven ondersteunen van onze leerlingen in hun leertraject thuis 

• voor jullie vertrouwen en begrip tijdens de heropening van de school en  
voor het naleven van de nieuwe richtlijnen. 
 

Twee maanden vakantie is lang voor onze kinderen en ook nu blijven ze ondersteuning nodig hebben  
om zonder achterstand in september terug aan de slag te gaan.   
Mogen we daarom vragen om je kind tijdens de vakantie te laten lezen.   
KWARTIERLEZEN 
• Elke dag een kwartier lezen.  
• Op school is het al helemaal ingeburgerd! Thuis ook? Lezen jullie deze zomer ook mee?  
 
Op onderstaande website kunnen jullie een leespaspoort voor de zomer maken, jullie vinden er leestips 
om je kind(eren) ook in de zomervakantie te laten lezen en  hele leuke boekentips! 
Echt de moeite om eens te bekijken! 

www.zomerlezenkids.com 
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https://clavisbooks.us3.list-manage.com/track/click?u=410877e973d7a5943fb5374ef&id=50c136cfba&e=dfc6a20596
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INTEGRATIE  
 
 

De juffen van het eerste leerjaar brachten een bezoekje aan onze kleuters van de laatste 
kleuterklas en gaven een eerste lesje. 

 
 

Een echt huiswerkje 
ging mee naar huis. 

Deze 2e jaars (L2A) en kleuters (GG) zijn alvast reuze blij met hun einde-schooljaar-cadeautje voor een 
geslaagde schooljaar. 
Hun eigen drinkbus van “De Vlieger”. 

Het zijn bijzondere en hectische maanden geweest .   

Binnenkort breekt de zomer aan en keert de rust even 

terug. Maar de actualiteit staat niet stil.  

Karrewiet is er het hele jaar door voor kinderen. De coronacrisis heeft nog eens aangetoond hoe 

belangrijk duiding en informatie op kindermaat zijn. Nieuws stopt nooit en daarom wil Karrewiet 

in de zomer niet enkel online maar ook op televisie de Ketnetters elke dag informeren. Karrewiet 

Zomert zal dus tijdens de zomervakantie zowel digitaal als op televisie te zien zijn. Bij de start 

van het nieuwe schooljaar kunnen de Ketnetters voor Karrewiet opnieuw terecht bij Ketnet, Ket-

net.be, in de Ketnet-app en op YouTube. 



 

 

 

Dankjewel aan het oudercomité voor het geslaagde filmfeestje! 

 
Onze blauwe vissen en 5A verkochten 
het meeste gebak en werden daarom 
getrakteerd op een leuke film en  
lekkere ijsjes. 
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80 DAGEN IN QUARANTAINE 

 
Tom woont in De Bosschen en werkt bij ons op de bureau. In 
een videoboodschap vertelt hij recht uit het hart hoe hij de 
periode van 80 dag quarantaine beleefd heeft. 
Voor mensen met een beperking, wegen de aanbevelingen 
van ‘Blijf in uw kot!’ en ‘Niet knuffelen!’ extra zwaar. Het is 
heel mooi om te zien hoe hij met een nuchtere ingesteldheid 
en een flinke dosis gezond verstand deze periode doorstaan 
heeft.  
Jullie kunnen zijn getuigenis zien via deze link of door te sur-
fen naar de website ‘Mekanders’ en hun rubriek ‘Nieuws’. 
 
Hij verdient ons respect!! 

Jasmien Baeyens 4C heeft een  
broertje gekregen op 4 juni,  

Torben. 

https://www.mekanders.be/nieuws-de-bosschen/tom-en-lisy-getuigen-over-80-dagen-quarantaine


 

 

 

 

Zij verdienen nog een proficiat voor hun jaartje  
ouder, groter, toffer, liever,….. 

Dit zijn onze jarigen van juni, juli en augustus. 
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N i e u w s b r i e f   
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Klasverdeling kleuters 

GK Tinne Moorkens 

BL … 

WS Ellen Janssens 

PO Bieke Van Ballaer 

RP Stefanie Jonckers 

BV Britt Moris 

GG Inge Verheijen en Hilde Van de Perre 

Klasverdeling Lager 

L1A Dorien Robben 

L1B Celien Mertens 

L2A Hilde Colen en Carine Van Gorp 

L2B Griet Vanheuckelom en Ellen Cools 

L3A Anne Vrancken 

L3B Ellen Cools en Nele Van Gorp 

L4A Conny Neefs 

L4B Cindy Mertens 

L5A Sabrina De Kort en Ann Van Olmen 

L5B Annelies Appels 

L5C Nick Berkvens 

L6A Annemie Van Herck 

L6B Griet Meeus en Ann Van Olmen 

RKG Ingrid Van den Brandt 

NZC Femke Van Oosterwijck 

ISL Duran AY 
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BELANGRIJKE DATA 2020—2021 
 

Woensdag 1 juli tem maandag 31 augustus  zomervakantie 
  
Donderdag 27 augustus opendeur, kennismaking nieuwe leerkracht  18.00 u. tot 20.00 u. 
 
Dinsdag 1 september    eerste schooldag 
 
Donderdag 3 september   Infomoment 5e lj (19.00u.) en 2e  lj (19.30u.) 
Zondag 6 september    Eerste communie 
Maandag 7 september   infomoment kleuterschool (19.00u.) 
Woensdag 9 september tem 11 september  Zeeklassen 5e leerjaar 
Zondag 12 september    Vormsel 2020  
Maandag 14 september   Infomoment 1e lj (19.00u.) en 6e lj  
      (19.30u.) 
Dinsdag 15 september    Infomoment 3e lj (19.00u.) en 4e lj (19.30u.) 
 
Maandag 28 september   vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 
Woensdag 7 oktober     vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
31 oktober tem 8 november   HERFSTVAKANTIE 
 
Woensdag 25 november    vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
Woensdag 3 maart    pedagogische studiedag GEANNULEERD 
 
Vrijdag 19 maart    vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 
19 december tem 3 januari 2021  KERSTVAKANTIE 
 
3 februari tot en met 10 februari 2021 sneeuwklassen 
 
13 februari tem 21 februari 2021  KROKUSVAKANTIE 
 
3 april tem 18 april 2021   PAASVAKANTIE 
 
 
zaterdag 1 mei 2021    vrijaf dag van de arbeid 
Woensdag 12 mei 2021   vrijaf (pedagogische studiedag) 
donderdag 13 mei 2021   vrijaf O.H.-Hemelvaart 
Vrijdag 14 mei 2021    vrijaf brugdag 
maandag 24 mei 2021   vrijaf Pinkstermaandag 
Dinsdag 29 juni 2021    uitreiking kleuterdiploma’s  en diploma-uitreiking 6e leerjaar 
 
Maandag 30 aug. 2021   Opendeur (18.00 u. tot 20.00 u.)     
 


