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Week van  5 februari tot 12 februari 2021 
 

Op onze school trachten we gedurende het ganse jaar aandacht te hebben voor de pestproblematiek.  
 

Vorige nieuwsbrief kon je al lezen hoe onze kleuters leren STOP zeggen. We leren 
onze kinderen om weerbaar om te gaan met de anderen en op te komen voor zich-
zelf en altijd met respect naar anderen toe.  
 
Vanuit ons tweede opleidingsjaar van Nieuwe Autoriteit zijn we in de klassen ook 
gestart met de herstelmuur. Kinderen leren om zelf problemen op te lossen door 
met elkaar te praten en te durven zeggen wat ze niet leuk vinden. Ze zoeken samen 
naar manieren om hun ruzie te herstellen. Het is een eerste begin om visueel te le-
ren omgaan met ruzies en de gevolgen.  
 

Daarnaast hebben onze kinderen lessen van de Proactieve cirkel en leren ze sociale 
contacten te onderhouden en eigen grenzen vast te leggen. We proberen pesten in de kiem te smoren.  
 
Het is wel heel belangrijk dat kinderen én ouders heel duidelijk het onderscheid kennen tussen plagen en 
pesten. Plagen is een sociale leerschool en vergroot de weerbaarheid, mag niet maar kinderen leren er 
uit, ze leren samen problemen oplossen.  
 
Pesten is altijd, overal dezelfde persoon die geviseerd en aangevallen wordt. Daar zeggen we NEEN te-
gen, dit is NOOIT aanvaardbaar.  
 
Aarzel als ouder niet om de school te contacteren bij een vermoeden van pesterijen.  Als ouder is het 
belangrijk om je kind ruimte te geven om problemen thuis te bespreken en dat doe je door: 
• te zorgen voor een veilige thuisomgeving waar je kind met problemen terecht kan. 
• een kind dat gepest wordt, niet zelf de schuld te geven  
• met je kind bespreken dat het belangrijk is om het probleem op school te melden en samen met je 

kind te bepalen wanneer en hoe je dit gaat aanpakken en bespreekbaar maken.  
• regelmatig controle te houden over het computergebruik van je kind, de computer-

taal die het hanteert én welke reacties je kind schrijft of krijgt. Cyberpesten komt 
heel veel voor en wordt vaak niet opgemerkt.  Je kind is toch rustig bezig, geen pro-
bleem, ben je zeker als ouder?  

 
Ons oudercomité heeft gebrainstormd over de pestproblematiek omdat ze dit een be-
langrijk item vinden om onder de aandacht van de ouders te brengen. De informatieve, 
bruikbare bundel is te lezen op onze website onder rubriek ’pesten’.  Een aanrader ! 

 

In de klassen werd er stil gestaan bij de pest-
week en werden de stippen gezet om duidelijk 
te maken dat pesten op onze school niet kan.  
De leerlingen van 5C maakten tijdens de week 
van 5 tot 12 februari alvast hun standpunt dui-
delijk door dit grote spandoek in de gang te 
hangen. En nu blijven toepassen! 

 
Wil je zelf meer lezen; wanneer is het pesten, 

hoe je zoon/dochter opvangen bij pesterijen, bij welke hulplijnen buiten de school, kan je nog terecht, 

enz.  Neem dan eens een kijkje op de site  www.kieskleurtegenpesten.be  
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Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs, vertalers, vormge-
vers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, en dank voor al die 
leuke boeken! 
 
Onder het thema LEZEN is een feest, starten ook wij in de 
Vlieger de jeugdboekenweek. 
 
• De werkgroep heeft een leuk inleidend filmpje gemaakt dat 

de kinderen in de klas te zien krijgen. Een motiverende ma-
nier om leesgoesting te verkrijgen.   

• Elke graad ontvangt een feestkoffer met allerlei feest-
materiaal  en  natuurlijk leuke boeken om te lezen.  

• Deze feestkoffer blijft een week in de klas en schuift dan 
door!  

• Elke klas neemt een mooie foto en zo nemen ze per klas 
deel aan de wedstrijd.  

• We proberen zo weer lezen aantrekkelijk te maken, leesgoesting bij kinderen te vergro-
ten.  

 

Beste ouders  
we doen een warme oproep om ook thuis deze maand de jeugdboeken in de kijker te zetten en je kin-
deren aan het lezen te krijgen.  
• Maak met je kind afspraken en beperk het computer en game gebruik en zorg voor een feestelijk  

leesmoment.  
• Geef zelf het goede voorbeeld en verdiep je ook eens in een boek en lees samen met je kind. Gezellig 

dicht bij elkaar ieder in eigen boek een kwartiertje lezen. Laat het de uitdaging van de maand zijn om 
dit elke dag thuis vol te houden!  

 

Ook jij kan thuis deelnemen aan de Wedstrijd: Wat is jouw feestboek? 
 

Maak een feestelijke foto of een party-filmpje van jezelf met jouw favoriete 
boek! Wie weet win je wel een boekenpakket of een bezoek van één van de 
leden van het feestcomité aan je klas of bib! Meer info op volgende website 
https://jeugdboekenmaand.be/ 
 

Heb je moeite met het kiezen van de juiste boeken voor je kind: 

• Boekenzoeker van Iedereen Leest helpt.  

• Aan de hand van criteria die jij kiest, geeft Boekenzoeker je boekentips, 
aangepast aan de leeftijd en wensen van je kind. Honderden boeken wach-
ten om door jou ontdekt te worden! 

• Lees en beluister fragmenten, snuister tussen leestips, sla je favorieten op en ga ermee naar de biblio-
theek of boekhandel. Je kan een score geven aan een boek, commentaar posten of een boek delen 
met anderen.  

• Laat je inspireren door de verschillende thematische boekenlijstjes.  

N i e u w s b r i e f  m a a r t  2 0 2 1  
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Kikker kwam zijn versje voor ons  
voorlezen en wij hebben heel hard gela-
chen met het versje: 
 

Rijmpje  kikker  knikker,  ijsjeslik-
ker 
steentje-mikker,  ruitentikker! 
Ruiter,  stuiter regenfluiter, oren-
tuiter. 
Hakker, plakker, koekenbakker, 
word eens wakker luie rakker! 

Hoekenwerk in het 5e rond gedichtendag 

 

Juf Griet van L2B was hele-
maal verliefd op dit mooie 
gedicht met tekening uit 

haar klas. 
Prachtig!! 

MOOIMAAKERS!  
Een nette schoolomgeving, daar gaan we voor! 
Op maandag 21/02/2021 zijn we met 6B een uurtje afval gaan rapen. We zijn in twee groepen ge-
gaan, ieder langs een straatkant. In totaal raapten we 7 kg afval! Dat is best wel veel. 
We zijn geschrokken. We dachten dat we meer mondmaskers zouden vinden. Vooral verpakkingen 
van ongezonde dingen verzamelden we. Nu is het terug proper in de omgeving van onze school.  
Hopelijk blijft het zo! Wij werken hier alvast aan mee. 
Lara en Amélie DDC 

GBS De Vlieger is een “MOS”school wat 

staat voor het creëren van een duurza-

me leer-en leefomgeving samen met de 

leerlingen, het schoolteam en het net-

werk van de school.  Elke klas gaat een 

uurtje afval ruimen. 

Ook 6A ruimt afval op!   6B 
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Praten over een boek bij een 
drankje.  

Een alternatieve/moderne 
vorm van boekbespreking.  

Dit vonden ze super leuk in het 
vierde leerjaar. Lees je mee? 
Het was een opdracht waar we twee weken aan 
gewerkt hebben. Op internet stonden er  
filmpjes om te kijken hoe we een verdieping 
moesten maken en hoe we behangpapier moes-
ten gebruiken en nog veel meer.... Daarna  
gingen we zelf aan de slag en ontdekten met 
proberen hoe we meubeltjes moesten maken 
en welke lijm we moesten gebruiken. We  
ontdekten de eigenschappen van materialen en 
dachten na over hoe we iets konden maken. We 
mochten kiezen welke kamer van het huis we 
gingen maken.  

 

De eerste week van februari was er heel wat te 
beleven in het eerste leerjaar! Het was een 
week vol straffe toeren en techniek! 
De eerste dag haalde de juf al haar straffe toe-
ren uit de kast. Daarna was het aan onze eer-
steklassers om een straffe toer te laten zien. 
Van goocheltrucs tot echte proefjes! Het was 
een namiddag vol bewondering! 
Op donderdag deden we onze proefjesnamid-
dag. Zo onderzochten we wat blijft drijven en 
wat gaat zinken, werkten we met tandwielen, 
onderzochten we wat magnetisch is en wat 
niet, ... 
We maakten een tol met verschillende kleuren. 
Als onze tol draait, worden de kleuren ge-
mengd. Wat een mooi effect gaf dat! Ook 
maakten we onze eigen knikkerbaan! 
Als afsluiter van deze week deden we een 
straffe toeren quiz. 
 

Aan de lachende gezichtjes te zien was 
deze week een groot succes! 

N i e u w s b r i e f  m a a r t  2 0 2 1  
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Onze Blauwe Vissen genieten er nog steeds van om hun bo-
terhammetjes in de klas 
te mogen opeten.  
Corana is niet alleen 
kommer en kwel. Zij 
blijven er positief van 
genieten zolang het kan. 

Praktijkhuiswerk in het zesde leerjaar loopt door. De leerlingen blijven enthousiast aan de slag 

gaan thuis. Leuke en heel diverse opdrachten krijgen ze mee huiswaarts. 

Bpost heeft al haar medewerkers bedankt voor hun engagement tijdens de uitzonderlijk drukke einde-
jaarsperiode. Meer post, meer brieven en veel meer pakjes moesten verwerkt worden. Deze konden alle-
maal snel bij de bestemmeling geraken dankzij de inzet van ALLE mede-
werkers. 

Ook onze begeleid werker Tom Bernaerts werd in de bloemetjes gezet. 
Hij werkt al sinds 2015 bij het postkantoor van Kasterlee. Tom bundelt 
de krantenrondes en rolt de nieuwe krantenrondes uit. Hij kijkt de te-
rugzendingen en miszendingen na. Hij steekt de kleine postpakketten in 
een zak en stapelt de grote pakketten op een kar. Best wel verantwoor-
delijk werk dat Tom met veel precisie en enthousiasme uitvoert. 
 

Tom werkt ook in basisschool De Vlieger. Door corona kan hij daar voor-
lopig niet terecht. Daardoor kan hij nu wel 2 halve dagen in plaats van 1 
halve dag voor Bpost werken. Hopelijk tot binnenkort op De Vlieger 
Tom!!

 

   

Een echte Jackson Pollock 

 

Maar onze Witte Schapen deden ook knap 
hun best om er een echt feestwerk van te 
maken en gingen met veel kleur en verschil-
lende materialen aan de slag. 

 

Thema ‘Kiekeboe’ bij de Groene Kikkers. 
Wie zit er verstopt? 
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De mooiste plek op deze  
wereld,  
Is de plek waar ik met jullie 
ben. 
Want jullie zijn de liefste, 
De allerliefste die ik ken. 
 
Fijne “LIEVELINGSDAG” lieve 
mama’s en papa’s.  

De Rode Papegaaien gingen aan het 
experimenteren met ijs. 
Zouden zij voor de koudegolf gezorgd 
hebben? 
Een weekje later was het immers prijs 
en konden ze wat ze leerden nog eens 
dubbel checken! 

 

Bij de Bruine Leeuwen werd Juul ziek. 
Hij kreeg de beste verzorging van zijn vrien-
den toegediend en kwam er weer helemaal 
bovenop. 

 

Er is een nieuw doolhof en RTV had daarrond een interview met de burgemeester. 
Het klasje van juf Dorien L1A was erbij en genoten met volle teugen van de  
belevenis. De ‘koude’ smolt als sneeuw voor de zon. 
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Gekke week 
 

Maandag: gekke hoed 
Dinsdag: gekke bril 
Woensdag: gekke  
schoenen 
Donderdag: gekke haren 

Vrijdag: helemaal gek!! 
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 
 
K3 zwemmen 
geannuleerd 

2 3 
 
FRUIT 

4 5 6 7 

8 
 
Zwemweek  
lager 

9 10 
 
FRUIT 

11 12 
 
K2 zwemmen 
geannuleerd 

13 14 

15 16 17 
 
FRUIT 

18 19 
 
VRIJE DAG 

20 21 

22 
 
Zwemweek 
lager 

23 24 
 
FRUIT 

25 26 
 
K2 zwemmen 
geannuleerd 

27 28 

29 
 
K3 zwemmen 
geannuleerd 

30 31 
 

FRUIT 
 

De GROTE  
rekendag 

    

Familienieuws 
Erika Pötzsch, de overgrootmoeder van Dylan Mertens L2B is gestorven op 26 januari 
2021. 
Eind januari stierf ook de oma van Benjamin L3A, Fleur L2B en Ruben Engels K3A  
 
De grootvader van Luiza L3A en Dumitru Onciul L2B is overleden op 10 februari 2021. 
 

We wensen onze leerlingen samen met hun familie heel veel sterkte toe. 

N i e u w s b r i e f  m a a r t  2 0 2 1  

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER ! 

 

• 19 maart VRIJE DAG 
• Paasvakantie zaterdag 3/04 tot en met zo 18/04.          
• Zwemmen geannuleerd tot aan de paasvakantie.  
• Eerste Communie verplaatst naar 3 oktober 2021. 
• 12 mei Pedagogische studiedag— vrije dag 
• 13 mei Hemelvaartdag— vrije dag 
• 14 mei Brugdag— vrije dag 
• 24 mei Pinkstermaandag—vrije dag 


