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Beste ouders, 
 
Als het moeilijk wordt en we alleen de oplossin-
gen niet meer zien dan moeten we samenwer-
ken, onze krachten bundelen en de draden van 
verbondenheid weven. Dat is wat onze school 
recht heeft gehouden de voorbije periode. Ieder 
nam zijn stukje op en we voelden er kracht uit 
ontstaan. Het was niet altijd eenvoudig want 
ons team is opgedeeld in drie groepen ( die el-
kaar niet zien) om besmettingsgevaar te verklei-
nen en dat is zo vreemd maar het lukt ons wel. 
Ieder draagt bij vanuit eigen sterkte en elk posi-
tief woord doet zo’n deugd en verhoogd de 
draagkracht en geeft een nieuwe boost.   
Voor onze kinderen zijn het ook vreemde tijden 
en het is voor hen niet eenvoudig om die onze-
kerheid te voelen, te begrijpen, te dragen. Onze 
leerkrachten hebben daarom extra oog voor het welbevinden van onze kinderen. Ze voeren heel wat ge-
sprekken met kinderen die er nood aan hebben.  
We blijven ook verbonden met jullie, ouders, ook al is het net even anders.  Weet dat je één van onze 
draden bent en dat het onze leerkrachten goed deed om jullie op ons oudercontact te ontmoeten. We 
missen jullie en weet dat jullie nog altijd met al jullie vragen, verzuchtingen bij ons terecht kunnen. Onze 
leerkrachten zullen mee zoeken naar oplossingen. Laat het ons weten als er problemen zijn van welke 
aard dan ook.  
We laten jullie niet los!  

 

G.B.S.-DE VLIEGER  
Mgr.  Heylenstraat   22  

2460  KASTERLEE  
Tel  014/85.00 .67  

E -mail :  secretariaat@gbsdevl ieger .be  
Website:  www.gbsdevlieger .be  

Dag van de leerkracht was een voltreffer! Onze leerkrachten vielen ver-

diend in de prijzen.   

 

 

 

 

 
Bedankt voor 
je dagelijkse inzet, 

 je expertise, motivatie en wil voor vernieuwing, 

 je vele werk en  toewijding, 

 je goede babbels met je kinderen en de opbouwende feedback. 

 Bedankt dat jij één van de schakels van ons team bent.  

Een traktatie van het oudercomité. 

Een eigenhandig verpakte 
verzorgingscrème van de 
leerlingen van het KRP. 

Een echte “GBS De Vlieger” paraplu cadeau. 
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Wat doet JOETZ? JOETZ treedt op als gezondheidspromotor en gaat aan de slag via verschillende 

activiteiten. Alle activiteiten kunnen diverse doelstellingen hebben, maar vertrekken steeds met gezondheidspromotie 
in het achterhoofd.  

In het 6e LEERJAAR worden kleine kindjes groot. In het zesde leer-
jaar werd de les rond seksualiteit ingeleid door een vrijwilliger van 
JOETZ. Iedereen luisterde geboeid! 

 
 
 
 

 

 
KLEUTERFIETSEN 
 

Er zit meer in fietsen dan je denkt. Evenwicht, ruimtelijk inzicht, durf, reageren op signalen, hindernissen nemen … zijn belang-
rijke vaardigheden voor de gezonde motorische ontwikkeling van een kleuter. 
Bij het (leren) fietsen zonder zijwielen komen deze vaardigheden uitgebreid aan bod. 
Onder begeleiding van de organisatie JOETZ oefenden onze kleuters van de paarse olifanten en de rode papegaaien deze be-

wegingsvaardigheden en trachten we zo ook het fietsplezier te stimuleren. 

L5  Buitenkunst  

 
 

Ook de voorbijgaande wandelaars van Kaster-
lee waren onder de indruk en de kunstwerken 
werden gepost op Facebook ‘Ge ze van Kastel 
as’. 
Knap werk van het vijfde!! 
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Saved by the bell is massaal de schoolbel laten rinkelen om zo aandacht te 

vragen voor het 
recht op goed on-
derwijs voor ieder-

een. 
 

De leerkrachten LBV hebben tij-
dens hun lessen de kinderen laten 

kennismaken met 
de Oegandese Lidia 
(1ste graad) en haar 
broer Daniël (2de en 3de graad) die heel wat overhebben om toch maarnaar school te kunnen.  Leren is weten, 

leren is toekomstmogelijkheden hebben. Op 5 oktober  zongen we het liedje Tingeling en natuurlijk lieten 

we symbolisch de bel  klinken. Want wij willen goed onderwijs voor ieder kind . Dat moet een BASISRECHT zijn.  
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Spijtig geen pompoensoep voor al onze  
Vliegertjes in dit Coronajaar.  
Wel een klasactiviteit van onze Papegaaien en Olifanten.  
 
 Ze leerden samen over Pompoenen! Pompoenen meten en wegen (heel belangrijk als 
je van Kasterlee bent: Welke is de zwaarste?) , pompoenen schilderen en knippen, tellen, pop-
penkast spelen met pompoenen maar het leukste was 

natuurlijk zelf pompoensoep maken! 
    

Zo worden wij echte POMPOENPAPE-
TERS!      

 Pompoen, pompoen, 
 wat gaan we met je doen?  
 We gaan een soepje maken 
 dat zal lekker smaken! 

Vakantie in eigen DORP 
Met je gezin een frisse neus halen? Dan zijn de bossen van Groot- Kasterlee echt wel een aanrader. Er is 
heel wat te beleven in de bossen. Trek die laarzen maar aan, maak je picknick klaar en geniet van gezon-
de lucht en veel beweging.  Google toerisme Kasterlee wandelen.   
 
Hier enkele leuke wandelroutes ( of fietsroutes)  
• Snepkeswandeling: vertrek Camping De Korte Heide Lichtaart 
• Wandelen nabij Zwart Water in Lichtaart 
• Het rolstoelpad in Lichtaart (2,7 km) 
•  Wandelen in de Tikkebroeken in Kasterlee ( vertrek Kluis 5 km) 
• Wandelen in  de Hoge Mouw en zoeken naar de slapende reus ( 6 

km)  
• Wandelen van station van Tielen tot station Herentals 
• Wandelen aan de Balderij in Tielen (7,7 km) 
• Wandelen in gehucht Hoeven 9 ( km). 

• …….. 
 
We hebben echt geen verre vakanties nodig om ons hoofd leeg te maken, 
ons te ontspannen, ons goed te voelen. Draai efkes de knop om en laat  
ons gelukkig zijn dat we in zo’n mooi groen dorp wonen.  
GENIET VAN DEZE VAKANTIE ! 
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   Boekenweek bij GBS De Vlieger 
 

Een nieuw leesinitiatief in het 3e LEERJAAR zijn werken met de DE LEESTASSEN . 
De leerlingen krijgen in een leestas 3 leuke boeken en ook leuke leesopdrachten voor een 
weekje mee naar huis! 
Hier zie je Hendrik die thuis samen met zijn ouders aan het lezen gaat en met taal bezig is! 

SNOEPLEZEN IN 5B 

 
 
 
 
 

 

 
Heel wat klassen hadden EEN VOORLEESMOMENT MET EEN BEWONER VAN AQUAMARIJN. Na 
het voorlezen konden de kinderen nog enkele vragen stellen aan de bewoner. In de wandelgangen 
horen we positieve verhalen en ook aan de foto's te zien hebben onze leerlingen al fijne momen-
ten gehad. Aquamarijn is ook heel enthousiast!  
Dit was een fijne samenwerking om mensen in deze moeilijke tijden uit hun isolement te halen.  

 

BOEKENBOOT EN BOEKENTIL  
 

Met een boekje in een hoekje! Dankzij de werkgroep is er 
alweer een gezellig plaatsje bijgemaakt om weg te dro-
men in een prachtig boek. Lezen verruimt je geest, doet je 
zorgen verdwijnen en neemt je mee naar andere oorden.  
Lees deze vakantie nog maar eens extra voor want groot 
en klein geniet daar van. VEEL LEESPLEZIER.  
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De BLAUWE VISSEN en GELE GIRAFFEN zijn op herfstwan-
deling geweest. 
Samen met Leo maat en Sis de slang gingen ze metend 
aan de slag in het bos. En herkennen we daar ‘de Fabel-
tjeskrant’ niet ?  

N i e u w s b r i e f  n o v e m b e r  2 0 2 0  

23 Oktober 2020  
DAG VAN DE JEUGDBEWEG 

Ook voor de 20e editie mochten onze leerlingen weer in tenue naar school komen. 
Iedereen trots op zijn of haar eigen uniform… want jeugdwerk dat is ervaringen opdoen 

voor het leven! Spelen is belangrijk 
en in de jeugdbeweging vertrekt bijna alles vanuit een spel. Tijdens het spelen kunnen kin-

deren zich uitleven en zijn ze in beweging – goed voor de gezondheid – en leren ze beslissingen nemen en oplossin-
gen vinden op andere manieren dan in de klas. De jeugdbeweging is een groepsgebeuren bij uitstek, en dus ook 

een speels bad in sociale vaardigheden. Kinderen leren er samenwerken, naar elkaar luisteren en elkaar respecte-
ren, want in een groep tref je altijd zeer verschillende karakters en temperamenten.  Een jeugdbeweging is TOP! 

 
Langs deze weg ook een dikke merci aan de leiding voor hun vrijwillige inzet het hele jaar door!   

In het vierde leerjaar leerden ze veel over geschiedenis. In Archeon?  

Spijtig dit keer konden ze in sep-
tember niet naar Archeon. Dan 
maar de Romeinse soldaten tot in 
de Vlieger brengen zowel in de  
knutsellessen als in de WO lessen 
legden de vierdeklassers de link .  

Dat resulteerde in deze prachtexemplaten van Romeinse soldaten. 
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Jarigen van de  
maand oktober 

Interactieve tentoonstelling Leo Timmers 

In oktober kon je een maand lang de interactieve tentoonstelling  
“ De wereld van Leo Timmers” bezoeken in de bib van Kasterlee. 
 

Leo Timmers is een veelvuldig bekroonde illustrator van kinderboeken. Hij werkte ook jarenlang voor kranten en 
tijdschriften als De Morgen en Humo. Zijn boeken zijn vertaald in meer dan 25 talen. Hij is ook de bedenker van 
‘Ziggy en de Zootram’. 
 

• Een bezoek aan de tentoonstelling is een leuke ervaring voor kinderen, jong én oud. 

• Leo Timmers tekent graag grappige en kleurrijke personages, dieren in plaats van mensen.  

• Er zijn interactieve installaties en objecten die Leo’s wereld tot leven wekken. 
Omwille van de nieuwe Coronamaatregelen in code oranje kon de activiteit voor 1B spijtig genoeg niet meer door-
gaan want extra-muros activiteiten mochten niet langer.  

De derde kleuterklas leert Frans met Flon Flon  

K3B 
K1B 

http://www.leotimmers.com/
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 
 

10 11 
 

 
 

WAPENSTILSTAND 

12 13 
 

14 15 

16 
 

17 18 
FRUIT 

19 20 
 
FLUODAG 

21 22 

23 
 
Zwemlessen 
geannuleerd.  

24 25 
PEDAGOGISCHE 
STUDIEDAG 
 

VRIJE DAG 

26 27 28 29 

30 
 

      

Geboorte 
 

Op  13 oktober 2020 kreeg Amélie Driezen uit L6B een zusje Milou Driezen.  
Amélie is apetrots. 
 

Ingrid van Laer, onze poetshulp werd oma op vrijdag 23 oktober 2020  
van de kleine lieve Sig. 
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HERFSTVAKANTIE  

 

KERSTVAKANTIE       19/12/2020—03/01/2021 
KROKUSVAKANTIE  13/02/2021—21/02/2021 

Vanaf 3 november starten de geplande riolerings- en wegeniswerken rondom de Markt in 
Kasterlee. De werken situeren zich rond het marktplein en de 4 toegangswegen. De wer-
ken zullen 2 jaar duren en wel wat verkeershinder met zich meebrengen. 
 
U kan het project volgen via de website van Aquafin: https://www.aquafin.be/nl-be/
particulieren-waar-werken-we/kas3016-riolerings-en-wegeniswerken-de-met 

 
Indien er gevolgen zijn voor de rijen / oversteekplaatsen zullen we u daarvan op de hoogte brengen via 
het ouderplatform.  

CORONA HERFSTVAKANTIE  

Overlijden 
Corneel (Kees) Van den Broek, overgrootvader van Rik (L3A) en Minne Sels (L2B) is overleden 
op 24 september 2020.  Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/kas3016-riolerings-en-wegeniswerken-de-met
https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/kas3016-riolerings-en-wegeniswerken-de-met

