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Beste ouders,  
 

Een CORONA schooljaar! 
 
De eerste week zit er al  op en  het was toch weer een ongewone opstart. Voor ons 
was het puzzelen om alles zo Coronaveilig mogelijk te laten verlopen.  We hebben 
ook de beslissing genomen om zoveel mogelijk in bubbels te blijven spelen zodat we 
bij een  opflakkering van Corona snel kunnen optreden. Ook voor de leerkrachten is  
het veiliger om minder contacten met volwassenen te hebben.  
Het naar huis gaan ‘s avonds was een zoektocht en zonder gemachtigde opzichters 
bleek het niet veilig genoeg om alle kinderen altijd in het oog te hebben en te zor-
gen dat ze alle afspraken naleefden.  
Daarom hebben we het naar huis gaan, herbekeken en vormen we nu gewoon terug 
rijen vanuit de drie uitgangen.   
We willen blijven aandringen om je kind aan de eindpunten van de rij af te halen.  
 
 

 
 

Onderwijs op maat! 
Intussen zijn we pedagogisch goed gestart en hebben we onze lopende projecten verder gezet. Dat wil zeggen dat we blijven 
inzetten op onze ver doorgedreven differentiatie en zelfstandig werk. Het blijft  belangrijk om onze kinderen te leren actief en 
zelfsturend te experimenteren en leerstof te verwerken. Zo creëren we kinderen die naar het secundair toe weten hoe ze met 
vernieuwingen aan de slag moeten.  
Eigen leerpad voor de meerbegaafde leerlingen om te zorgen dat zij niet op hun leerhonger blijven zitten maar op eigen ni-
veau hun denkproces blijven ontwikkelen. Voor leerlingen die het gewone traject moeilijk kunnen volgen, gaan we over op 
een aangepast en eenvoudiger eigen leerpad. Door deze strategie uit te bouwen, blijft er meer dan voldoende ruimte om les 
te geven aan de leerlingen die het gewone traject nodig hebben.  Leerkrachten werken samen, doen aan co-teaching om sa-
men dit moeilijk traject te kunnen verwezenlijken.  
 

Je kun S t het! 
Ook al zijn er Coronatijden we blijven nieuwe projecten aanboren. Dit 
jaar gaan we het kunstzinnig aanpakken.  We hebben een samenwer-
kingsverband via kunstkuur met de Academie voor beeldende kunst van 
Arendonk, met het filiaal in Kasterlee (de tekenschool).  We zijn erg blij 
dat het ons gelukt is om goedkeuring te krijgen voor dit project. Juf 
Marjolijn van de academie gaat  gedurende  3 schooljaren verbonden 
zijn voor 7 lestijden aan onze school.  
Zowel onze leerlingen als de leerkrachten gaan heel wat creatieve inspi-
ratie opdoen.  We kijken met z’n allen uit naar dit driejarige project. 
Jullie kinderen zullen schitteren en vast en zeker zullen talenten naar 
boven komen waar we alweer versteld zullen van staan.  
Ons thema van het jaar is dan ook ‘Je kunSt het!’.  
 

Onderwijzen doen we SAMEN, ouders en school! 
En daar gaan we ook dit schooljaar voor zorgen zodat we voor al onze kinderen onderwijs op maat kunnen geven. Als er pro-
blemen zouden zijn, neem dan contact op met  de school. Blijf niet met vragen zitten maar stel ze.  

We wensen al onze ouders en onze kinderen een leerrijk en deugddoend schooljaar toe.  
 
Team De Vlieger 
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Samen maken we MOOIE KUNST als we allen  
volgende afspraken nakomen!  

 

 Op tijd op school: De lessen beginnen om 8:45!!  
 

 Mogen we vragen dat ieder kind tijdig op school aanwezig is?  

 Te laat komen is voor kinderen en juf niet aangenaam, zij storen de andere 
kinderen tijdens leuke momenten. 

 

 De opstart 1 september 
 Zet de kinderen af aan de eindpunten van de rijen of enkele straten verder en kom met je kind 

te voet. Veiliger voor iedereen! 
 Neem zo veel mogelijk de fiets en laat de auto achter. 
 

DE SCHOOLPOORT GAAT PAS OPEN OM 8u30  
 

Afzetten en ophalen van kinderen in gescheiden ingangen per groep en  
ALLE VOLWASSENEN DRAGEN EEN MONDMASKER EN HOUDEN AFSTAND:  
 Mgr. Heylenstraat groene poort: 

 Leerlingen van het 1e leerjaar en 5C komen langs de groene poort binnen. 
 Eventuele fietsen van de kindjes 1e leerjaar worden onder de ijzeren trap ge-

plaatst. 
 Fietsen van leerlingen 5C op de parking Mgr. Heylenstraat. 
 Leerlingen ontsmetten hun handen en gaan dan naar hun bubbel op de speelplaats. 

 Mgr. Heylenstraat ingang sporthal: 
 Leerlingen 5A, 5B en 4B komen via deze deur de school binnen. Fietsen worden voor het gebouw 

achter de nadar gezet. Zorg dat je kind een fietsslot heeft en elke dag de fiets vast maakt. Fietssleu-
teltjes kunnen door de juf bewaard worden. De school is niet verantwoordelijk voor fietsen die be-
schadigd of gestolen worden. 

 Kinderen ontsmetten in de gang hun handen en gaan naar de klas. 
 Mgr. Cardijnstraat: 

 Leerlingen 2e, 3e, 4A en 6e leerjaar komen langs linkse vak de school binnen. 
 de fietsloods heeft een éénrichtingsverkeer en fietsen worden geplaatst volgens de rijen 

Markt, Geelsebaan, Lichtaartsebaan en klooster.  
 Kinderen gaan naar lavabo’s aan de toiletten, wassen eerst de handen en gaan dan via  
            sport-sanitair naar hun bubbel 

• 2e en 3e leerjaar op de speelplaats in hun eigen bubbel. 
• 4A en 6e leerjaar naar hun klas. 

 Kleuters eigen ingang 
• Omwille van de veiligheid van alle volwassen en specifiek van onze leerkrachten 

hebben we besloten om kleuters voorlopig af te zetten aan de poort Mgr. Cardijn-
straat. 

• Kleutertjes die naar huis gaan eten worden om 12.00 u. naar de poort Mgr. Cardijnstraatge-
bracht. 

 

‘s Avonds begeleiden leerkrachten de kinderen via rijen vanuit verschillende ingangen naar de eindpunten.  

 

Veiligheid van onze kinderen op de eerste plaats!  
 

Poort Mgr. Cardijnstraat gaat dicht om 09.00 uur tot einde schooldag.  
 

• Tijdens de schooluren maak je vooraf een afspraak en bel je aan via Mgr. Heylenstraat 22, en meld je dan op 
het secretariaat.  

• Denk eraan: de poort blijft ‘s middags ook dicht.  

• Poort gaat open: maandag om 15.55 u., woensdag om 11.55 u., alle andere dagen om 15.30 u.  
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 Kunstig op de fiets met VEILIG  fluo-materiaal:  
 

 Ieder kind heeft een fluohoes van de school. Je kind krijgt er één gratis in het 1ste leer-
jaar, en/of 4de leerjaar.  

 Verlies je tussentijds je hoes of is ze stuk dan kan je deze aankopen in de school.  

 Voorzie de hoes van voor- en achternaam, de hoes blijft eigendom van de school.  

 Gans het schooljaar gebruiken we de fluo-hoes voor onze boekentas of rugzak, zowel fiet-
ser als voetganger.  

 Fluorescerende vestjes blijven in de school om tijdens uitstappen aan te doen.  
 

 Als onze creativiteit even weg is: 
 
Bij ziekte voor een leerplichtig kind (vanaf 5 jaar):  

 Het is in ieders belang dat we met z’n allen waakzaam en alert blijven voor ziektesymptomen. 
Elk kind dat ziek is moet thuis blijven en best een dokter raadplegen. 

 Als je kind op school ziek wordt, zich niet goed voelt zullen we direct de ouders opbellen en 
vragen om je kind te komen halen. 

 Altijd voor 10u00 de school verwittigen!  

 Ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen: een afwezigheidsbriefje (maximum 4 per 
schooljaar) van de school met handtekening van de ouders bezorgen. Enkel te gebruiken in 
geval van ziekte!  

 Voor alle andere afwezigheden: bespreek vooraf met leerkracht en/of directie.  

 Afwezigheden zonder ziektebriefje worden vanaf 5 halve dagen afwezigheid gemeld aan CLB. 
Vanaf 29 halve dagen ongewettigde afwezigheid onderneemt het CLB verdere stappen.  

Let op: kleuters 3de kleuterklas zijn verplicht om 290 halve dagen aanwezig te zijn om de overstap naar het 1e leerjaar te mo-
gen maken. Instappers moeten minstens 100 halve dagen, 3 jarigen minstens 150 halve dagen, 4 jarigen minstens 185 halve 
dagen aanwezig zijn om van schooltoelage te kunnen genieten.  
 

 Kunst is denkwerk en daar hebben we energie voor nodig:  
 

 gezonde tussendoortjes:  
Voor de voormiddag streven we naar alleen nog fruit of groenten in ons doosje. Een heel groot 
stuk fruit zal je kind vast niet opkrijgen en dan verdwijnt het in de vuilbak. Bespreek met je kind 
en ga na wat haalbaar is. Anders schil het fruit en doe het in een doosje!!  Via de bestelbrief kan 
je intekenen voor GRATIS BANAAN OP WOENSDAG. 

 koekendozen:  
De namiddag mag je koeken in koekendoos meebrengen: anders wordt verpakking mee naar huis gegeven. Koeken 
ZONDER CHOCOLADE. Let op: koekendozen worden dit schooljaar gecontroleerd!  

 gezonde drankjes:  
Water mag de ganse dag in de drinkbus. Woensdag is het waterdag. Wij bieden voorlopig geen dranken aan. Leer-
lingen mogen meebrengen: drinkbus (water) of brik (melk, chocomelk, sinaasappelsap). 

 gezonde boterhammetjes:  
Boterhammen in een brooddoos (milieuvriendelijk) en maak er maar eens iets leuks en kleurrijk van, dat doet goes-
ting krijgen!  
Wissel beleg af en geef zo weinig mogelijk zoet mee.  
Is je kind een slechte eter en wil je dat de brooddoos elke middag leeg is, zet een X op de brooddoos.  

 

 Een kunstige kroon want ik ben jarig:  
 

 jarigen staan in de klas even in de kijker (kleuters en lager) en worden er gevierd.  

 Maandelijks hebben de kleuters een feestje van de maand en staan alle jarigen van die 
maand nog eens in de kijker maar Corona steekt hier een stokje voor.  

 Kinderen mogen nu spijtig genoeg ook niet trakteren en dit omwille van Corona.  

 We zullen wel eens extra hard zingen en dat maakt ook veel goed.  
 

SNOEP of speelgoed wordt niet toegestaan, we delen dit niet uit.  

N i e u w s b r i e f  s e p t e m b e r 2 0 2 0  
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De hofschilders van schilderschool De Vlieger  
voor het SCHOOLJAAR 2020—2021  

 

Groene kikkers   TINNE MOORKENS_BAELUS JULIE  moorkenst@gbsdevlieger.be  
         baelusj@gbsdevlieger.be 
Bruine Leeuwen   RAEYMAEKERS LISA   raeymaekersl@gbsdevlieger.be 
Witte schapen   JANSSENS ELLEN_BAELUS JULIE  janssense@gbsdevlieger.be 
         baelusj@gbsdevlieger.be 
Paarse olifanten   VAN BALLAER BIEKE_BAELUS JULIE vanballaerb@gbsdevlieger.be 
Rode papegaaien   JONCKERS STEFANIE   jonvkerss@gbsdevlieger.be 
Blauwe vissen   MORIS BRITT    morisb@gbsdevlieger.be 
Gele giraffen   VERHEIJEN INGE_VAN DE PERRE HILDE verheijeni@gbsdevlieger.be 
         vandeperreh@gbsdevlieger.be 
Kinderverzorgster  BELLENS TINNE    bellenst@gbsdevlieger.be 
 
1A ROBBEN DORIEN       robbend@gbsdevlieger.be 
1B MERTENS CELIEN       celienmertens@gbsdevlieger.be 
2A COLEN HILDE_COOLS ELLEN     coolenh@gbsdevlieger.be 
         coolse@gbsdevlieger.be 
2B VANHEUCKELOM GRIET_COOLS ELLEN    vanheuckelomg@gbsdevlieger.be 
         coolse@gbsdevlieger.be 
3A VRANCKEN ANNE      vranckena@gbsdevlieger.be 
3B VAN GORP NELE_VAN GORP LOTTE    vangorpn@gbsdevlieger.be 
         vangorpl@gbsdevlieger.be 
4A NEEFS CONNY       neefsc@gbsdevlieger.be 
4B MERTENS CINDY       mertensc@gbsdevlieger.be 
5A DE KORT SABRINA_VAN GORP LOTTE    dekorts@gbsdevlieger.be 
         vangorpl@gbsdevlieger.be 
5B APPELS ANNELIES      appelsa@gbsdevlieger.be 
5C BERKVENS NICK       berkvensn@gbsdevlieger.be 
6A VAN HERCK ANNEMIE      vanhercka@gbsdevlieger.be 
6B MEEUS GRIET_VAN GORP LOTTE     meeusg@gbsdevlieger.be 
         vangorpl@gbsdevlieger.be 
 
Gymleerkrachten   RAEYMAEKERS GERT_SMETS ANNE raeymaekersg@gbsdevlieger.be 
         smetsa@gbsdevlieger.be 
 
Zorgleerkrachten   PAUWELS KALA    pauwelsk@gbsdevlieger.be 
 
Leerkracht RKG    VAN DEN BRANDT INGRID  vandenbrandti@gbsdevlieger.be 
Leerkracht NCZ   VAN OOSTERWIJCK FEMKE  vanoosterwijckf@gbsdevlieger.be   
Leerkracht Islam   AY DURAN    ayd@gbsdevlieger.be 
 
Directie    WOUTERS VIVIANE   woutersv@gbsdevlieger.be 
 
Administratief personeel: VERRYDT TINNE, DANEELS ANN, VERACHTERT HEIDI 
Beleidsondersteuning: VAN DEN BRANDT INGRID 
Onderhoudspersoneel: EVY VAN AMMEL, MONICA VAN DER AUWERA, NICOLE JANSSENS, JOSÉE VAN DE WATER, MAY VAN 
GORP, INGIRD VAN LAER. 
Middagtoezicht: MARLEEN OTTEN, CHRIS VAN DESSEL, ANN MOORKENS 
 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap “De Toverkijker”: 

• De Vlieger; Mgr. Heylenstraat 22 te 2460 Kasterlee Directie: Mevr. Viviane Wouters 

• De Pagadder; Schoolstraat 33 te 2460 Lichtaart Directie: Mevr. Anne Meeus 

• GBR; Peperstraat 24 te 2470 Retie   Directie: Dhr. Guy Mermans 

• De Meikever; Meistraat 148 te 2480 Dessel  Directie: Mevr. Anne-Marie Luyten 

• De kangoeroe; Lorzestraat 37 te 2480 Dessel  Directie: Dhr. Marc Feyen 

• GBS Voorheide; De Brulen 2 te 2370 Arendonk Directie:  Erik De Vocht 

• GBS Sint-Jan; Kerkstraat 11 te 2370 Arendonk  Directie:  Jan Van Gorp 
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De provincie Antwerpen verlegt de focus 'verkeersveiligheid' van het 10op10-project naar Verkeersveilige 
Gemeente. Binnen dit gemeenteproject blijft verkeerseducatie een aandachtspunt waarbij de provincie 
Antwerpen gemeenten en politiezones adviseert over hoe ze hun scholen kunnen ondersteunen.  

 
Er werden dit jaar handbordjes C3 met LED aangekocht 

met de subsidies van de provincie Antwerpen, in het  
kader van het 10op10-label.  

Even stilgevallen, CLB neemt je 
mee op weg:  
 

 Als er problemen zijn met je kind aarzel 
dan niet om begeleiding aan te vragen 
aan CLB.  

 Bespreek dit met leerkracht en/of direc-
tie.  

 CLB kan ondersteunen en raad geven.  
 Hulp moet altijd door de ouders worden 

aangevraagd telefonisch of via mail. 
 evelienhofmans@vclb-kempen.be  

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/verkeersveilige-gemeente.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/verkeersveilige-gemeente.html
https://www.provincieantwerpen.be/
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 
 
Hervatting van 
de lessen voor 
de hele school. 

2 3 
 
infoavond 
(digitaal) 
19.00 u. L2 
20.00 u. L5  

4 5 6 
 
Eerste  
communie 

7 
 
 
infoavond 
(digitaal) 
19.00 u. K1/2/3 
 

8 
 
 
infoavond 
(digitaal) 
20.00 u. L6 

9 
 
L5 Zeeklassen 
 
infoavond 
(digitaal) 
19.00 u. L1 
20.00 u. L4 

10 
 
L5 Zeeklassen 
 
infoavond 
(digitaal) 
19.00 u. L3 
 

11 
 
L5 Zeeklassen 

12 
 
Vormsel 

13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 
Internationale 
dag van de  
VREDE 

22 23 24 25 26 27 

28 
 

Vrijaf 

29 30     

BELANGRIJKE DATA   schooljaar 2020-2021 
 
23 september 2020       scholencross gaat niet door 
28 september 2020      vrijaf (facultatieve verlofdag) 
7 oktober 2020     vrijaf (pedagogische studiedag) 
1 november tot en met 8 november 2020  HERFSTVAKANTIE 
11 november 2020      vrijaf (Wapenstilstand) 
25 november 2020     vrijaf (pedagogische studiedag) 
19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 KERSTVAKANTIE 
3 maart 2021       Ped. Studiedag gaat niet door. Gewone schooldag!!  
19 maart 2021     vrijaf (facultatieve verlofdag) 
13 februari tot en met 21 februari 2021  KROKUSVAKANTIE 
3 april tot en met 18 april 2021   PAASVAKANTIE 
1 mei 2021      vrijaf (Dag van de arbeid) 
12 mei 2021      vrijaf (pedagogische studiedag) 
13 mei tot en met 14 mei 2021   vrijaf (Hemelvaartdag en brugdag) 
24 mei 2021      vrijaf (Pinkstermaandag) 
1 juli tot en met 31 augustus 2021   ZOMERVAKANTIE 
30 augustus 2021, 18.00 u.—20.00 u.  opendeur 
 

September 2020 


