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Een week vroeger paasvakantie op school! 
 
Het was weer geen eenvoudige beslissing maar dit keer zijn we in 
overleg gegaan met alle scholen van Groot-Kasterlee en kwamen we 
snel tot het besluit om ook de kleuterscholen te sluiten. In onze school 
hadden we heel veel zieke kleuters , in sommige klassen meer dan de 
helft, en aangezien zij niet getest worden, vonden we het risico te 
groot. Daar kwam nog bij dat er in andere kleuterscholen besmettin-
gen waren vastgesteld en dan is het niet verstandig om onze leer-
krachten in gevaar te brengen. Kleuters worden zelden ziek maar geven wel door aan de volwassenen.  
We weten dat deze week sluiting voor jullie, ouders, heel veel organisatie heeft gevraagd. Maar willen we met zijn allen door deze pande-
mie geraken, moeten we echt nog even doorbijten en volhouden. De bedoeling is de lessen weer volledig fysiek te laten 
doorgaan vanaf maandag 19 april.  
 
Ook tijdens de paasvakantie is het belangrijk om als ouders verstandig om te gaan met de vrijetijdsbesteding van je 
kinderen. Willen we met z’n allen zo snel mogelijk van dit virus verlost zijn, moeten we samen de maatregelen 
goed naleven. Weeg voor je gezin goed af of het zinvol is om je kind te laten deelnemen aan sportactiviteiten, 
jeugdbeweging, … Als je de opnames op intensieve dagelijks verneemt op TV, radio, is het belangrijk om die activi-
teiten in vraag te stellen. Je kind wordt waarschijnlijk niet ziek maar geeft het wel door aan volwassenen.  
Tijdens de paasvakantie geldt dat activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar kunnen doorgaan 
in groepen van max. 10 leden. Buiten spelen is de norm.  
 
Het is lente! Tijd om naar buiten te gaan en te genieten van deze paasvakantie! 
  
Buiten dat is waar we nood aan hebben. Na een vaak lange winter zorgt het voorjaar voor zo veel enthousiasme, 
dat het ronduit aanstekelijk is om bij dit mooi weer te genieten van buitenactiviteiten.  
 
De zon breekt door, de natuur ontwaakt, krokussen en narcissen bloeien, bomen hebben bloesem. We hebben zin 
om te bewegen: fietsen, hardlopen, wandelen; 
zolang het maar buiten is. Plan samen met je 
kinderen deugddoende activiteiten. Trek er op 
uit en zoek de stilte van de natuur op. Tijd om 
samen te genieten van al het moois dat de na-
tuur te bieden heeft. Wij trekken alvast onze 
wandelschoenen aan en gaan op tocht om dan 
met volle energie na de paasvakantie weer van 
start te gaan.   
 
 
We wensen alle ouders én kinderen een deugddoende paasvakantie toe met LEKKERE paaseitjes.  

 
En … op school komt de paashaas vast  tijdens de vakantie en liggen 
de eitjes op onze kinderen te wachten! 
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Bedankt techni-
sche dienst ge-
meente voor 
ons nieuwe 
speelgoed. 
De kleuters en 
hun juffen 

Bedankt OC 
voor het film-
feestje 
De paarse oli-
fanten en juf 
Bieke, de klas 
4A en juf Conny 

Bedankt Ijs-
boerke voor de 
lekkere ijsjes 
Alle kinderen en 
personeel 

Onze kleuterjuffen maakten een heuse wandel-zoektocht 
met toffe opdrachten. Zo kunnen onze kleuters en al wie wil, 
samen met hun gezinsbubbel, een fijne namiddag beleven! 
 
Voor de papa’s van de kleuters was een lekkere picknick 
voorzien, de opdrachten hangen nog steeds uit op de wan-
delroute, alles is er nog , dus WANDELEN maar! 
 
BEN JE GEEN KLEUTER MEER? 
HEB JE WEL ZIN OM DE WANDELING EENS SAMEN MET 
JOUW PAPA TE DOEN? 
ER ZIJN EXTRA FORMULIEREN TE VINDEN AAN ONZE 
SCHOOLPOORT IN DE MGR. HEYLENSTRAAT! 
 

VEEL PLEZIER !!! 
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RKG — lessen altijd boeiend 
Tijdens het paasproject werd er heel wat kennis opge-
daan.  
 

Op de foto's de  
vijfde- en zesdeklas-
sers die de verwer-
king maken van de 
lessen rond dit paas-
gebeuren.  

              
     De kansen worden niet 

onbenut gelaten. Elke 
pauze is het genieten van 
het spel!! 

De leerlingen zijn dank-

baar voor hun nieuwe 
net. 

 

 

Beste vrijwilliger, 
We hadden je graag opgebeld, 
Maar we krijgen het met deze tekeningen 
 ook wel verteld:  Jij bent onze held!! 
Bedankt, 
 
Groetjes van de leerlingen van GBS De Vlieger V.l.n.r. Chris, Maria,  

Marleen,  
Kathleen, Rudy, Ria 
Luc, Razia en Ann. 

1 tot 5 maart 2021  

Week van de vrijwilliger! 

Zien, maar ook “gezien worden”. 

 
Nieuwe fluorescerende hesjes op school voor al onze veilige uitstap-
pen van zodra het weer kan!  Zo stappen we veilig naar het zwem-
bad, de bib en tal van andere uitstappen.  En of we er blij mee zijn! 

 

Hopelijk kunnen we snel veilig op pad!! 
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In onze groene kikkerklas hebben we rond het boekje ‘Speel je 
mee?’ van Hervé Tullet gewerkt.   
We gingen aan de slag met stippen en lijnen. (Slingers en ballonnen)   
Ook  het oefenen op onze kleuren kwam in deze week extra aan bod. 

Ook dit jaar vieren we de jeugdboe-

kenmaand. Dit jaar is het thema 

“Lezen is een feest”. In het lager 

kregen de klassen een hele week 

lang een feestkoffer in de klas. In 

de feestkoffer zaten feestattribu-

ten, feesthoedjes om te maken, maar 

vooral… heel veel leuke boeken!! Eerste leerjaar 

 

De witte schapen kozen voor het boek “De stip”.  

Derde leerjaar  

Zesde leerjaar  

‘Wiebelbillenboogie ‘ werd het boekje bij onze 

Bruine leeuwen Feest bij de Gele Giraffen, joepie!! 
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2e leerjaar 

In het doolhof 

Kunstkuur 

1e leerjaar 

Donkere nacht 

Keith Haring 
Onze vriendjes (GK) verken-
nen enkele van zijn kunstwer-
ken. We zien dansende kind-
jes, een blaffende hond, een 
kruipende baby, … 
Natuurlijk gingen ze ook zelf 
aan de slag. Het zijn onder-
tussen al echte kunste-
naars geworden! 

BV 

Mondriaan 

3e leerjaar 

Beeldlessen 
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Archeologische vondsten in Kasterlee 
 

Onze leerlingen  

toonden veel interesse. 

Meerdere klassen gin-

gen een kijkje nemen! 

Zo een kans mag je niet 

onbenut laten. De ar-

cheologen namen rustig 

de tijd om de vragen van onze leerlingen te beantwoorden. BEDANKT ! 

PI-dag 14 maart 2021 

 

 

Op zondag 14/03 was het pi-dag. Op deze dag vie-
ren we de betekenis en het gebruik van het getal 
pi. Waarom nu deze dag? In Amerika, waar dit 
feest is ontstaan, schrijven ze de datum anders. 
Namelijk 03/14 en dit is het begin van het getal pi. 
Wij hebben dit op school gevierd met een heuse 
pi-wedstrijd. 's Ochtends lag er op de bank van 
ieder kind van het vijfde en het zesde een 
blaadje met daarop het getal pi. 
We gaven hen de opdracht om, gedurende de 
voormiddag als ze even tijd hadden tussen-
door of tijdens een speeltijd, zoveel mogelijk 
cijfers na de komma van buiten te leren. De 
kinderen die wilden meedoen aan de wedstrijd 
kregen na de middag vijf minuten de tijd om 
zoveel mogelijk cijfers na de komma op te 
schrijven. 
Nienke kaapte de trofee weg met maar liefst 107 
cijfers na de komma! Wat een prestatie! Het is 
wel nog heel spannend geweest, want de tweede 
plaats was voor Lore met 103 cijfers na de kom-
ma. Ook alle andere deelnemers hadden hun ui-
terste best gedaan en kregen allemaal een medail-
le. 
Als er nu nog eens de omtrek of de oppervlakte 
van een cirkel moet worden berekend, zullen 
onze leerlingen pi zeker kennen!  
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Vrolijk Pasen, iedereen!!! 
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Zagen in het 
6de? Maar dit keer 
was het figuurza-
gen: een lief haasje. 
Mal overtrekken, 
haasje zagen en 
randjes afschuren.  
Vrolijk Pasen, ieder-
een! 

PO 
GK 

GG WS 

 

Van proberen kan je leren!  
 
6A zoekt het even uit... Een voorzichtige happy 
birthday of een moedige Für Elise?  
 

Tijdens zelfstandig werk mochten de leerlingen 
hun muzikaal talent ontdekken! 
 

En of er talenten zijn! 
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Deze 

kanjers 

waren 

Jarig in  
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 
 
School gesloten 

2 
 
School gesloten 

3 4            PASEN 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 
INSTAP KLEUTER 
 
 

20 21 
 

FRUIT 

22 23 24 25 
OPENDEURDAG 
nieuwe leer-
lingen 
10:30—12:00 

26 27 28 FRUIT 
 

Inleefmoment 
Kleuters 2,5 j. 
10.00—11.30 
Onder voorbe-
houd CORONA 

29 30   

Familienieuws 
 

Robert (6B) en Can (5C) kregen er een broertje bij Ayaz , geboren op 
dinsdag 16 maart 2021. 
 
Op 30 maart werd Juf Anne (3A) opnieuw mama, van een zoontje 
Jul.  
 
We wensen beide families heel veel geluk met hun kleine wonder!! 
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PAASVAKANTIE 

PAASVAKANTIE 

 

• Paasvakantie zaterdag 3/04 tot en met zondag 18/04.          
• Zwemmen geannuleerd tot eind april. 
• Eerste Communie verplaatst naar 3 oktober 2021. 
• 12 mei Pedagogische studiedag— vrije dag 
• 13 mei Hemelvaartdag— vrije dag 
• 14 mei Brugdag— vrije dag 
• 19 mei Pedagogische studiedag— vrije dag 
• 24 mei Pinkstermaandag—vrije dag 


