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Beste ouders, 

De vakantie is voorbij, voorbij die veel te warme zomer.  Hittegolven, uitdroging het 

was een speciale zomervakantie, eentje waar we toch wel snakten naar een malse 

regenbui.  We hebben genoten van de warme, zwoele, tropische zomeravonden op 

zomerse terrasjes.  

Met  opgeladen batterijen zijn onze leerkrachten aan de slag gegaan. Dat brengt me 

dan ook direct bij ons jaarthema ‘ Energie’.  Een hot item, verwarming, water 

schaarste, overstromingen, gezondheid, steeds groeiende files, stijgende energie-

kosten, zoveel items waar we dagelijks over lezen.   

Vandaar dat wij een jaar lang onze kinderen willen sensibiliseren en met hen stil 

staan bij het  veranderende klimaat. Maar vooral wat kan ieder van ons doen om zo 

weinig mogelijk energie te verbruiken want dat gaan we de volgende jaren nodig 

hebben. Onze kinderen bewust laten worden dat we veel zelf kunnen veranderen.  

We hebben enkele organisaties onder de arm genomen en gaan met volgende pro-

jecten aan de slag :  

 Energie Challenge (IOK duurzaamheidsteam): twee jaar lang gaat 

dit team met onze energiegroep ( leerlingen van 4de tot 6de leerjaar olv leerkrach-

ten)   aan de slag. Zij zijn de trekkers om een blijvende energieverandering in onze 

 school te weeg te brengen.  

 Join for water ( samenwerking Djapo) 

  Wat betekent duurzaam waterverbruik? 

  Hoe  leer je jongeren duurzame keuzes maken?  

  Wij willen  een waterwijze school worden!  

 Mooimakers 

  We zijn geregistreerd en werken als school mee aan een propere buurt.  Nog belangrijker is dat we leren om  

  afval niet weg te gooien en zo de natuur proper houden.  

 Graffiti project 

  Schoolomgeving is rookvrij en dat willen we aan iedereen tonen.  De leerlingen van het 6de leerjaar gaan aan de 

  slag met  een graffitispuiter en op deze manier slogans en flyers maken die ze dan aan de buurt gaan verdelen.  

  Ze worden ambassadeurs van een rookvrije schoolomgeving en leren de impact van roken.  Leer NEEN zeggen en 

  kom uit voor je eigen principes.  

Zoals jullie kunnen lezen, zal dit een hele uitdaging zijn en willen we als school ons steentje bijdragen. .Daarnaast zijn er na-

tuurlijk de zorgprojecten die we hoog in het vaandel stellen en blijven we gaan voor nieuwe uitdagingen: 

 opleiding 5de jaar Exentra  in het teken van  werken met een Kangeroeklas 

 Het Bouw! project voor 1ste en 2de leerjaar en laatste trimester voor 3de kleuterklas. We willen kinderen een  1.0 

voorsprong geven zodat er minder leesfalen gaat optreden. Vorig jaar half jaar proefproject gehad, nu starten we  en 

zullen we voor kinderen die het nodig hebben extra geprofessionaliseerde extra leestijd inroosteren.  

Wij hebben er goesting in en gaan voor KWALITEITSVOL onderwijs op maat van ELK KIND. Het Vliegerteam wenst kinderen en 

ouders een succesvol schooljaar toe! 
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NIEUW: ONLINE BESTELLEN VIA HET OUDERPLATFORM 
Bestellingen voor het eerste trimester uiterlijk 4 september online via het ouderplatform invullen! 

Sinds dit jaar starten we met de online bestellijsten. U kan de bestellingen voor uw kind(eren) via 

het ouderplatform doorgeven. Ook zaken die we gratis aanbieden, zoals fruit, moeten via deze lijst 

besteld worden. Het is dus heel belangrijk om de lijsten in te vullen.  

WIJ VRAGEN OM HET OUDERPLATFORM REGELMATIG TE CONSULTEREN, ENKEL ZO BLIJFT U OP DE 

HOOGTE VAN ALLE INFO.  

INDIEN U GEEN TOEGANG TOT HET OUDERPLATFORM HEEFT, OF PROBLEMEN MET AANMELDEN 

NEEM DAN ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET DE SCHOOL!! Voor gescheiden ouders kan een 

apart account voorzien worden. 

Proefproject luchtreinigers in de Vlieger 

 

Op woensdag 31/08/2022 werden  in de Vlieger in twee klassen luchtreinigers 

geplaatst.  

Deze luchtreinigers zijn geplaatst in het kader van het project ‘luchtreiniging in de 

klas’ dat in 1000 klassen in België en Nederland de impact van luchtreinigers on-

derzoekt. Dit bouwfysisch-virologisch onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen 

is een samenwerking tussen de universiteiten KU Leuven, TU Eindhoven en studie-

bureau Think-E. 

Kasterleenaar prof. dr. ir. Bert Blocken is deel van het kernteam dat dit 

onderzoek leidt. 

Deze toestellen reinigen 6 keer per uur alle lucht in het klaslokaal en op deze ma- nier zouden de aeroso-

lenconcentraties sterk dalen zodat het de kans op besmetting kleiner wordt. Hiervoor zijn er per school in twee klassen , 6B en 

4B een luchtreiniger geplaatst met twee controleklassen 6A en 3B van  dezelfde grootte om de resultaten te vergelijken. 

Zo wordt onderzocht wat het effect van deze luchtreinigers is op de gezondheid van de kinderen en leerkachten. De luchtrei-

nigers zouden ook de klachten van astma, hooikoorts, fijn stof en allergieën moeten terugdringen. 

“Dit is een zeer toekomstgericht onderzoeksproject met een posi-

tieve impact op gezondheid, omgevingskwaliteit en verwarmings-

kosten” zegt burgemeester Ward Kennes.  

De CO2 meters zullen blijven aangeven dat er te weinig CO2 in de 

lucht is en zullen nog steeds rood kleuren maar de luchtkwaliteit 

zal wel goed zijn. Dus verluchten tijdens de speeltijden en midda-

gen zal voldoende zijn. Deze klassen kunnen dan terug op een 

normale manier verwarmen.  We zijn  benieuwd of in deze twee 

proefklassen er minder zieke kinderen gaan zijn.  

De gemeente steunt dit traject financieel en als school van Kaster-

lee konden we vrijwillig instappen. Wij wilden ingaan op dit voor-

stel en zijn benieuwd naar het resultaat. Wordt vervolgd.  
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BELANGRIJKE INFO VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR 

NIEUWE SCHOOLUREN !!!!!! 

Maandag 08u45 – 12u20 13u20 – 15u40 

Dinsdag   08u45 – 12u00 13u10 – 15u35 

Woensdag  08u45 – 12u00 

Donderdag  08u45 – 12u00 13u10 – 15u35 

Vrijdag   08u45 – 12u00  13u10 – 15u35 
 

De bewaking door onze leerkrachten start ’s morgens om 08u30. Vanaf dan is er toezicht!  

De lessenrooster bevat in totaal 28 lestijden van 50 minuten voor de leerlingen.  

 

UITBETALING SCHOOLTOESLAGEN VANAF EIND AUGUSTUS 

Het Groeipakket gebruikt de leerlingengegevens van de scholen om te bepalen welke gezinnen recht op 
schooltoeslag hebben. Als een kind recht heeft op de schooltoeslag én het Agentschap Uitbetaling Groei-
pakket heeft alle gegevens, ontvangen ouders de schooltoeslag tussen eind augustus en december op de 
rekening. Het bedrag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Een kind 
dat al een Groeipakket krijgt, ontvangt automatisch de schooltoeslag als het gezin er recht op heeft. Meer 
informatie op https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag  

 

BIKE2SCHOOL  

De deelnemende scholen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen zijn tesamen 
de tweede beste qua deelnemersaantallen (72%) over alle gemeenten van 
de Kempen! In totaal werd 179.229 km gewandeld en gefietst door alle 
kinderen in de gemeente. Toch een resultaat waar de scholen en de kin-
deren zelf trots op mogen zijn! 

Wist je dat je vanaf 1 september opnieuw kan sparen voor bucks? Ook nieuwe leerlingen kunnen deelne-
men en mee beginnen sparen. Vanaf 1 september 2022 kan je virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke 
keer je met de fiets, met de step, de bus of te voet naar school komt. Een handige tag aan je fietswiel of 
je boekentas en een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat elke ochtend dat je naar school stapt, 
stept of fietst je bucks kan verdienen. Je kan de bucks uitgeven met je eigen persoonlijke bike2school be-
taalkaart die je samen met je tag van de school krijgt. Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze 
uitgeven bij deelnemende lokale handelaars voor een waarde van 10 cent per buck. Hoe snel kan je die 
bucks dan verdienen? Als je 2 dagen duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro. Sommige 
weken kan je zelfs dubbele punten verdien! Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet 
mee? Aarzel dan niet in om in te schrijven. Als je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaal-
kaart gewoon verder sparen. Ben je je tag verloren? Laat snel iets weten aan je school om een nieuwe tag 
te krijgen en opnieuw te sparen. Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op 
www.iok.be/bike2school of https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school. 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=082aa04e63&e=faf1695104
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=082aa04e63&e=faf1695104
http://www.iok.be/bike2school
https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school
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GEMACHTIGDE OPZICHTERS 
Ook dit schooljaar zullen er ’s ochtends gemachtigde opzichters staan op strategische locaties nabij de 
scholen in de drie deelgemeenten. We sommen de concrete locaties nog even op  

• Markt / Binnenpad (gemeentehuis) 

• Markt / Geelsebaan (café de Leeuw) 
• Geelsebaan / Melkstraat  (frituur dix-neuf) 

• Pastorijstraat / Mgr. Heylenstraat  (apotheek Van Ballaer) 
Pastorijstraat / Mgr. Cardijnstraat 

Fietsstraten 
Ter herinnering: de bestaande fietsstraten blijven behouden! Kasterlee, Lichtaart en 
Tielen tellen verschillende fietsstraten in de schoolomgevingen. De fietsstraten her-
ken je met de borden F111/F113 en de rode slemlaag die het begin en het einde 
aanduiden. In een fietsstraat mag je maximum 30 km/uur rijden en mag een auto of 
ander motorvoertuig geen fietsers inhalen! 

Schoolstraat 

Mgr. Cardijnstraat 

Het principe van de schoolstraat in de Mgr. Cardijnstraat blijft behouden: tussen 
8u15 en 8u45 is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om de straat in te rijden 
tussen de Mgr. Heylenstraat en Pastorijstraat. Ook de bareel zal opnieuw in werking treden! De wijkagent 
zal ook regelmatig aanwezig zijn in de schoolomgeving  

BETALING SCHOOLFACTUREN 
Er is mogelijkheid om uw schoolfacturen via een automatisch incasso te betalen. Dit kan eenvoudig via 
het invullen van een formulier (vraag na op het schoolsecretariaat). Op die manier hoeft u zich niet 
meer te bekommeren over de betaling en gebeurt de betaling ook steeds tijdig. U krijgt steeds een fac-
tuur met een overzicht van de artikelen die gefactureerd worden, met vermelding van de datum waar-
op het factuur automatisch betaald zal worden. 
Het (tijdig) betalen van schoolfacturen is voor steeds meer mensen een opgave. In geval van  
problemen kan u steeds contact opnemen en bespreken we wat voor u haalbaar is. Uiteraard gebeurt 
alles discreet. Weet dat u er niet alleen voor staat! 
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Samenwerking zorgt voor positieve energie 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 leerkracht niet aangenaam, zij storen de 

andere kinderen tijdens leuke momenten. Kostbare leertijd gaat zo verloren.  

 GEBRUIK kiss- en ridepunten 

 Zet de kinderen af aan de eindpunten van de rijen, kiss-en ride zones of enkele straten 

verder en kom met je kind te voet. Veiliger voor iedereen! De schoolstraat in de Mgr. Car-

dijnstraat wordt ook nu terug ingevoerd elke schooldag tussen  8.15 u. en  8.45 u.  
 Neem zo veel mogelijk de fiets en laat de auto achter.  

DE SCHOOLPOORT GAAT PAS OPEN OM 8u30  vanaf dan is je kind verzekerd 

AFZETTEN EN OPHALEN VAN KINDEREN 

 Kleuters 

 Kleuters mogen afgezet worden op de kleuterspeelplaats via: 

• Mgr. Cardijnstraat 

• Mgr. Heylenstraat  (onder gaanderij via gang juf Tinne GK) 

 ‘s Avonds mogen kleuters in de klas opgehaald worden. 

 Ouders gaan buiten de poort wachten op kind van lager.  

 Indien kleuters ‘s middags naar huis gaan of een halve dag naar school komen, kan dit uitsluitend 

om 12.00 uur aan de poort Mgr. Cardijnstraat. Bespreek met kleuterjuf.  

 Overdag kleuters brengen en/of ophalen bespreek met leerkrach, directie. Kleuters kunnen via Mgr. 

Heylenstraat worden gebracht, opgehaald.  

 Lager: ouders mogen niet op de speelplaats !! 

 Alle kinderen komen via de poorten van Mgr. Cardijnstraat of Mgr. Heylenstraat binnen. 

 Ouders kunnen kind ophalen voor de rijen via Mgr. Heylenstraat (te voet of met de fiets) 

 Alle andere kinderen gaan met de rijen mee naar buiten : 

   Kinderen die aan Mgr. Cardijnstraat worden opgehaald, gaan met de rij van de Markt naar  

   buiten en niemand kan hier voor de rij met ouders mee.  

   Best is om alle kinderen aan de eindpunten van de rijen op te halen :  Markt, Geelsebaan,  

   Lichtaartsebaan, Klooster. Veilig voor iedereen! 

 Geef aan de leerkrachten door welke rij uw kind naar huis zal nemen. Bespreek dit vooraf met uw 

kind(eren) en denk ook aan het vooraf verwittigen van de school bij wijzigingen. 

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 om 15.30 u.  

Bareel Mgr. Cardijnstraat 

 ‘s morgens is de straat autovrij van 8.15 u. tot 8.45 u. 
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 Vol energie op de fiets met VEILIG  fluo-materiaal:  
 

 We verplichten ieder kind tot het dragen van een fluohoes van de school. Je kind krijgt er 
één gratis in het 1ste leerjaar, en eventueel  een nieuwe in het 4de leerjaar. (oude binnen-
brengen)  

 Verlies je tussentijds je hoes of is ze stuk dan  betaal je deze zelf en bestel je 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 batterij even leeg 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 ziektesympto-
men. 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 10:00u de school verwittigen bij afwezigheid van je kind!  

 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.  
 

 Naar school gaan vraagt energie:  
 

 gezonde tussendoortjes:  

Voor de voormiddag eten we  alleen nog fruit of groenten in ons doosje. Een heel groot stuk 
fruit zal je kind vast niet op krijgen 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 het bestelfor-
mulier op het ouderplatform kan je intekenen voor GRATIS FRUIT OP WOENSDAG. 

 koekendozen:  

De namiddag mag je kind koeken in koekendoos meebrengen. Plastieken  verpakking niet meegeven want die geven 
we mee naar huis.  We zijn MOS school en gaan engagement van afvalvermindering aan.! Koeken ZONDER CHOCOLA-
DE. Let op: koekendozen worden dit schooljaar gecontroleerd!  

 gezonde drankjes:  

Water mag de ganse dag in de drinkbus. Woensdag is het waterdag. Leerlingen mogen drinkbus (water) of brik (melk, 
chocomelk, sinaasappelsap) meebrengen. 

 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.   
 

 Ik ben jarig:  
 

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

 Traktaties voor verjaardagen kunnen opnieuw. Zelfgebakken of fruit.  

 Individueel verpakte traktaties vermijden we o.w.v. het milieu. (Wij zijn immers een MOS 
school) 

 We gaan in ieder geval ook weer hard zingen voor de jarigen. 

 

SNOEP of speelgoed wordt niet toegestaan, we delen dit niet uit.  
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De energizers van GBS De Vlieger  
voor het SCHOOLJAAR 2022—2023 

 

Groene kikkers   TINNE MOORKENS   moorkenst@gbsdevlieger.be  
     BAELUS JULIE    baelusj@gbsdevlieger.be 
Bruine Leeuwen   RAEYMAEKERS LISA   raeymaekersl@gbsdevlieger.be 
Witte schapen   JANSSENS ELLEN    janssense@gbsdevlieger.be 
     BAELUS JULIE    baelusj@gbsdevlieger.be 
Paarse olifanten   VAN BALLAER BIEKE   vanballaerb@gbsdevlieger.be 
     BAELUS JULIE    baelusj@gbsdevlieger.be 
Rode papegaaien   JONCKERS STEFANIE   jonckerss@gbsdevlieger.be 
Blauwe vissen   MORIS BRITT    morisb@gbsdevlieger.be 
Gele giraffen    VERHEIJEN INGE   verheijeni@gbsdevlieger.be 
     VAN DE PERRE HILDE  vandeperreh@gbsdevlieger.be 
Kinderverzorgster   BELLENS TINNE   bellenst@gbsdevlieger.be 
 
1A ROBBEN DORIEN       robbend@gbsdevlieger.be 
1B MERTENS CELIEN       celienmertens@gbsdevlieger.be 
2A APPELS ANNELIES       appelsa@gbsdevlieger.be 
2B NEEFS CONNY       neefsc@gbsdevlieger.be      
3A MERTENS CINDY       mertensc@gbsdevlieger.be 
3B COOLS ELLEN        coolse@gbsdevlieger.be 
 VAN GORP NELE       vangorpn@gbsdevlieger.be 
4A HEYMANS NATHALIE                  heymansn@gbsdevlieger.be 
4B VERVECKEN ELINE                  verveckene@gbsdevlieger.be 
5A DE KORT SABRINA       dekorts@gbsdevlieger.be 
 LIEVENS JULIE       lievensj@gbsdevlieger.be 
5B VRANCKEN ANNE       vranckena@gbsdevlieger.be 
5C MEHAKOVIC REBECCA                  mehakovicr@gbsdevleiger.be 
 LIEVENS JULIE       lievensj@gbsdevlieger.be 
6A BERKVENS NICK       berkvensn@gbsdevlieger.be   
6B MEEUS GRIET       meeusg@gbsdevlieger.be 
 LIEVENS JULIE       lievensj@gbsdevlieger.be 
 

Turnleerkrachten   RAEYMAEKERS GERT   raeymaekersg@gbsdevlieger.be 
    SMETS ANNE     smetsa@gbsdevlieger.be  
    VANKERCKHOVEN LUCAS               vankerckhovenl@gbsdevlieger.be 
 
Zorgleerkrachten   PAUWELS KALA   pauwelsk@gbsdevlieger.be (bogaertsj@gbsdevlieger.be 
     (Kala wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Jitske Bogaerts.) 
     VAN DEN BRANDT INGRID  vandenbrandti@gbsdevlieger.be 
 
Leerkracht RKG    VAN DEN BRANDT INGRID  vandenbrandti@gbsdevlieger.be 
Leerkracht NCZ   nog in te vullen  
Leerkracht Islam   AY DURAN    ayd@gbsdevlieger.be 
 
Directie    WOUTERS VIVIANE   woutersv@gbsdevlieger.be 
 
Administratief personeel: VERRYDT TINNE, VERACHTERT HEIDI 
Beleidsondersteuning: VANHERCK ANNEMIE 
Onderhoudspersoneel: EVY, MONICA, NICOLE, JOSÉE, MAY, INGRID, LUTHGARD 
Middagtoezicht: MARLEEN, CHRIS, MARIA C., MARIA T., RITA, RIA, LUC, MIEKE, GINI. 
 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap “De Toverkijker”: 

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

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

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

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

• GBS De kangoeroe; Lorzestraat 37 te 2480 Dessel  Directie: Dhr. Anthon Vandenbosch 

• GBS De 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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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 

Hervatting van 
de lessen 8.45 
uur. 
Infomoment 
L5 19.00 uur. 

2 

Klasfoto’s, 

teamfoto, foto 

kalender 

3 4 

Laatste dag on-

line bestellijst 

1e trimester 

5 

Infomoment  
19.00u L1 
-20.00U L6 
 
Zwemweek  

6 

Infomoment 
19.00U L3 en  
-20.00 L4 

7 FRUIT 

Infomoment 
19.00u l2 

8 9  

Archeologie 

expo  L3 en L6 

10 11 

12 

Beleeftafels 

WO1  L5 

3KA-L1A Lekker 

vies vuilland 

13 

Infomoment 

kleuters 

19.00u 

14  

FRUIT 

15 

 

16 

 

17 18 

19 

 

Zwemweek  

lager 

2K-1K Lekker 

vies vuilland 

20 

 

Fietsdag kleuter 

L5 Technotrailer 

21  

FRUIT 

22 

 

L5 Technotrailer 

23 

Kleutersportdag 

Cultuurdagen L3 

24 

 

Kasterlee Kermis 

25 

 

Kasterlee Ker-

mis 

26 

 

Vrijaf Kasterlee 

kermis 

27 

 

L4 Plantartica 

De Hoge Rielen 

28  

FRUIT 

29 30   

Familienieuws 
Op 6 augustus is de vader van juf Inge overleden. Wij wensen hen veel sterkte toe, nu en 
in de komende tijd. 
 
Op 11 augustus vond de geboorte plaats van Siem Verelst. Broertje van Luuk en zoontje 
van  juf Kala.  
Op 6 juli is Fiene, kleindochter van juf Anne Smets geboren. 
Mathies H. (WS) kreeg in de vakantie een zusje Lenthe. 
Wij wensen hen veel geluk toe in hun mooie gezinnetjes! 

SEPTEMBER 2022 

N i e u w s b r i e f  S E P T E M B E R  2 0 2 2  

L5 ZEEKLASSEN 

BELANGRIJKE DATA    **ALVAST TE NOTEREN** 
Eerste zwemweek lager 5 sept.— 9 sept. 
Scholencross  12 oktober 2022 
Grootoudersfeest  vrijdag 21 oktober 2022 


