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VAKANTIE! 
Het is vakantie tijd voor terrasjes, feestjes of … maar het hoeft niet altijd uitbundige fun en vertier te zijn. De zon en de warme 
temperaturen nodigen uit om af en toe terug te plooien op jezelf. Zet je luie stoel neer in de schaduw van een boom en neem de 
tijd voor een goed boek, tijdschrift of strip.  Maak thuis een gezellig favoriet leeshoekje en lees er elke dag. Een stukje avontuur, 
een vleugje romantiek, wegdromen en genieten: dat is ook vakantie! Geef het goede voorbeeld en zet zo je kinderen aan tot le-
zen.  

Wij kwartierlezers geven het voorbeeld.  

Wij hebben onze boekenkoffer al vol  
geladen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt ouders voor de samenwer-
king van dit schooljaar. Laat ons de mooie  
momenten koesteren! We wensen jullie en je 
kinderen een deugddoende vakantie! 

 

G.B.S.-DE VLIEGER 

Mgr. Heylenstraat  22 

2460  KASTERLEE 

Tel. 014/85.00.67 

Tel./Fax. 014/84.26.34 

E-mail: woutersv@gbsdevlieger.be 

VAKANTIEREGELING SCHOOL 
 

De school is tijdens de grote vakantie geopend: 
 van 2 juli tem 6 juli van 9u-15:30 u 
 van 20 augustus tem 31 augustus van 9u-16u30 

of op afspraak 0496/18.12.05 
 
Opendeurdag donderdag 30 augustus 18u00—20u00 
 
Start van het nieuwe schooljaar: maandag 3 september 
8u45 - 16u 
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Rode Duivels-dag 
De voetbalgekte sloeg ook toe op onze school! Op de laatste donderdag van het schooljaar veranderde alles in 
de Belgische driekleur. De dag startte met een algemene opwarming. Nadien zette iedereen zijn beste beentje 
voor om van het voetbaltornooi een geslaagd evenement te maken: supporters werden voorzien van zelf-
geknutseld supportersmateriaal en van lekker eten en drinken. De cheerleaders fleurden de voetbalmatch op met 
hun danspasjes en iedereen zong het Belgische volkslied uit volle borst. En dan kon het tornooi beginnen! 2C, 3A 
en 5B werden de winnaars! Proficiat aan al onze leerlingen voor hun enthousiaste deelname!  
Bedankt werkgroep sociale vaardigheden voor deze toffe afsluiter! 

 

ZOO VAN ANTWERPEN 
Onze 5e-klassers trokken voor een dag naar de Zoo van Antwerpen. Tijdens een wandeling doorheen de Zoo, ont-
dekten ze heel wat over het dierenrijk.  Het was een fijne afsluiter van het 5e leerjaar! 

  

 

WINNAARS JEUGDBOEKEN-
WEEK 
 
In het kader van 
de jeugdboeken-
week organiseer-
de de bib een 
wedstrijd.  

En de winnaars 
zie je hier….  

 

Bedankt aan de 
bib voor de ge-
schenken! 

 

BOERDERIJ-ACTIE DELHAIZE 
Delhaize organiseerde een wedstrijd voor onze kleuterklassen. 
Iedereen mocht een kunstwerk maken dat tentoon gesteld werd 
in de winkel. Aan de kassa kreeg je een jeton en mocht je stem-
men op jouw favoriete 
kunstwerk. De Gele Gi-
raffen gingen met de 
hoofdprijs aan de haal: 
een bezoek en proef-
sessie in de Delhaize. 
Alle andere klasjes kre-
gen een mand gevuld 
met allerlei lekkers.  
 
 

Bedankt Delhaize 
voor deze fijne ac-
tie! 
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VOORLEZEN  
De leerlingen van het 5de en 6de jaar lezen regelmatig voor aan de kleinste kapoenen van de school. Deze keer 
was het de beurt aan het 5de jaar om voor te lezen aan de Groene Kikkers. De Kikkers waren blij met hun lees-
maatjes! 

KRIEBELDIERTJES 
Bij de witte schapen gingen de jongens en meisjes op zoek naar allemaal kriebeldiertjes. Spinnen, mieren, slakken 
en zelfs wandelende takken kwamen op bezoek in de klas. Kriebelen maar! 

LETTERZOEKTOCHT 
De eersteklassers en de vriendjes van de derde kleuterklas gingen op letterzoektocht. Om de weg te vinden moes-
ten we als echte speurneuzen de pijlen volgen. We kwamen letters en opdrachten tegen op onze tocht! Zo moesten 
we bijvoorbeeld iemand zoeken met dezelfde eerste letter van onze naam. We moesten voorwerpen zoeken met de 
letter 'p' ,... en nog vele andere opdrachten. Als echte letterkampioenen hebben we alle opdrachten tot een goed 
einde gebracht en konden we genieten van onze beloning. Smullen van een ijsje en spelen op de kabouterberg!  
Het was een super tof avontuur!!! 

EFTELING 
3B won door hun deelname aan woensdag SAM-dag een uitstap naar de Efteling. Op 22 juni mochten ze met het 
hele 3de jaar vertrekken richting het pretpark. In de voormiddag bezochten ze het sprookjesbos, waarna ze gezellig 
met z’n allen hun lunch konden opeten. In de namiddag werd de groep verdeeld in een snelle en een rustige groep. 
Zo kreeg ieder wat wils op deze leuke dag. Het weer zat niet helemaal mee, maar dat weerhield de jongens en 
meisjes er niet van om er een topdag van te maken. Deze magische dag in de Efteling was onvergetelijk! 
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FIETSEXAMEN 
De leerlingen van het zesde hebben hun grote fietsexamen afgelegd. Tijdens dit examen moesten ze een online 
verkeersexamen afleggen, een mondelinge proef doen en een tocht maken doorheen Kasterlee. Bij de laatste proef 
werden ze door ouders, leerkrachten en vrijwilligers beoordeeld op  hun vaardigheden  op de baan. Op deze manier 
kunnen de leerkrachten zien of de jongens en meisjes van het 6de de verkeersregels kennen en respecteren! 

Beekse Bergen 
 
Het 3e leerjaar op  
bezoek in de Beekse 
Bergen.  
Een dag vol spel– en 
dierenplezier! 

INDIANENFEEST 
De jongens en meisjes van de Gele Giraffen en de Blauwe Vissen hebben genoten van  een heus indianenfeest!  
Ze kregen allemaal hun eigen indianennaam en mochten de rest van hun indianenpak zelf versieren.  Na het grote 
feest, met spelletjes en een dans, kregen de Indianen een lekkere portie spaghetti. Wat een feest! 

EEN SPRONG TERUG IN DE TIJD… 
NAAR DE MIDDELEEUWEN 
 
De leerlingen van het eerste leerjaar maakten een 
sprong in de tijd. Ze keerden terug naar de  
donkere Middeleeuwen en leerden over het leven 
en de gewoonten van die tijd.  
Wist je dat : 
-  De eerste kastelen van hout werden gemaakt? 
- Je eerst schildknaap moest zijn, voordat je een 
echte ridder kon worden?  
- Onze jongens een eigen wapenschild hebben 
ontworpen? 
- De meisjes een mooie jonkvrouwenhoed hebben 
gemaakt? 
Als afsluiter van dit project hielden we een feest op 
het kasteel. Onze ridders hielden een toernooi en 
de jonkvouwen deden een mooie dans.   
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SUPPORTEREN VOOR DE DUIVELS 
De Groene Kikkers zijn net zoals de andere leerlingen van de school grote fan van de Rode Duivels. Deze maand 
hebben ze veel gedaan in de klas om in de sfeer te komen van het wereldkampioenschap in Rusland.  Zo hebben 
ze in de klas voetbalspelletjes gespeeld, versieringen gemaakt met verf en ander knutselmateriaal. Als slot versier-
den ze een prachtige, grote spandoek om te supporteren voor onze Rode Duivels. GO GO BELGIË!  

HOOIBEEKHOEVE BLADEL EN PRETDAG 
Onze kleuters trokken met de bus naar de Hooibeekhoeve in Bladel (NL). 
Ze hebben zich uitgeleefd in de enorme speeltuin! Tijdens de middag 
was het genieten van een lekker frietje. 
 
De Groene Kikkers gingen op schoolreis met de huifkar, heel ver weg.  
Tussendoor genoten ze van de  kaboutervertelling en ‘s middags stonden 
er lekkere frieten op het menu! Wat een schoolreis! 

PARALOOP 
 
Op 22 juni organiseerde 3 Para een scholenloop voor de 
Kastelse schoolkinderen. Stoere para’s stonden hen op te 
wachten en gaven de  leerlingen van het 5e en het 6e 
leerjaar het tempo aan.  Aan de sporthal van Tielen, wer-
den ze getrakteerd  op een ijsje en een blozende appel. 
Bedankt aan de para’s voor deze fijne organisatie! 
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Proficiat aan onze toekomstige eersteklassers!  
Feestelijk en officieel namen zij afscheid van hun kleuterjaren! 
Nu zijn ze klaar voor hun grote stap naar het eerste leerjaar!   

Onze zesdeklassers nemen in stijl afscheid van de Vlieger!  
Ze zetten een laatste keer hun beste beentje voor tijdens de muzikale momenten 
en iedereen genoot van hun danspartij. De ‘gouden schoen’ ging dit jaar naar … 
de leerlingen van het 6de leerjaar. Een dikke proficiat namens het ganse team.  
We wensen hen heel veel succes in het secundair! 
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JARIGEN VAN DE MAANDEN JUNI, JULI, AUGUSTUS.  
 
Proficiat aan alle jarigen!  
 
Onze kinderen genoten van frietjes en worsten! 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2018 - 2019 
zaterdag 30 juni tem zondag 2 september   zomervakantie  
 
donderdag 30 augustus, 18u - 20u   opendeur, kennismaking nieuwe leerkracht  
 
maandag 3 september    8:45u eerste schooldag 
 
woensdag 5 september    infomoment kleuterschool (19u-19u30) 
 
donderdag 6 september    infomoment 2e lj (19u) en 5e lj  (19u30) 
 
maandag 10 september    infomoment 1e lj (19u) en 6e lj (19u30) 
 
dinsdag 11 september    infomoment 3e lj (19u) en 4e lj (19u30) 
 
woensdag 12 september tem 14 september  zeeklassen Oostduinkerke 5e leerjaar 
 
maandag 1 oktober    vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 
27 oktober tem 4november   HERFSTVAKANTIE 
 
vrijdag 14 november                  vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
vrijdag 30 november                  vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
22 december tem 6 januari   KERSTVAKANTIE 
 
woensdag 6 februari                                             vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
20 februari tem 27 februari   sneeuwklassen Zwitserland 
 
2 maart tem 10 maart                           KROKUSVAKANTIE 
 
6 april tem 22 april    PAASVAKANTIE 
 
woensdag 1 mei    vrijaf: dag van de arbeid 
 
zondag 12 mei                                                      opendeur 10u30—12u00 
 
woensdag 29 mei                                                  vrijaf (pedagogische studiedag) 
donderdag 30 mei    vrijaf O.H.-Hemelvaart 
vrijdag 31 mei     vrijaf brugdag 
 
maandag 10 juni    vrijaf: Pinkstermaandag 
 
Zondag 23 juni     Midzomerhappening 

GEBOORTES 
 Op 7 juni werd Nora geboren, zusje van Aicha Begga (3B).  
 

OVERLIJDENS 
 Op 18 juni overleed mevrouw Rapati, grootmoeder van Lotte De Bock (5A) 



Nieuwsbrief  jul i  2018                                                                          Pagina 8 

VERDELING VAN DE KLASSEN LAGERE SCHOOL SCHOOLJAAR 2018 - 2019 
 

 
 

Directie Viviane Wouters 

  

Groene Kikkers (instappers) Tinne Moorkens 

Bruine Leeuwen (1e kleuterklas) Ellen Janssens 

Witte Schapen (1e kleuterklas) Hilde Van de Perre (1/2) + ? 

Paarse Olifanten (2e kleuterklas) Bieke Van Ballaer 

Rode Vlinders (2e kleuterklas) Stefanie Jonckers 

Gele Giraffen (3e kleuterklas) Inge Verheijen 

Blauwe Vissen (3e kleuterklas) Britt Moris 

1A Dorien Robben 

1B Sanne Haest 

2A Hilde Colen (1/2) en Kala Pauwels (1/2) 

2B Griet Van Heuckelom (4/5) en ? (1/5) 

3A  Anne Vrancken 

3B Carin Van Gorp (1/2) en Ann Van Olmen (1/2) 

3C ? 

4A Conny Neefs 

4B Cindy Mertens 

5A  Sabrina Dekort  

5B Annelies Appels 

6A Annemie Van Herck en Nele Van Gorp (1/5) 

6B Griet Meeus en Nele Van Gorp (1/5) 

  

Zorg Kala Pauwels (1/2)  en ? 

Lichamelijke Opvoeding Anne Smets en Gert Raeymaekers 

  

  


