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Pompoensoep! 
Naar goede gewoonte trakteerde het ouderco-
mité op de vrijdag voor de herfstvakantie al 
onze kinderen weer op een lekker kom vers-
gemaakte pompoensoep.  

Bedankt daarvoor! 

 

POMPOENGEKTE 
Ook GBS De Vlieger is in de ban van pompoenen! 
De Paarse Olifanten zochten pompoenen in het bos. Speelden op onze reuzepom-
poen van wel meer dan 700 kilogram en maakten lekker pompoenconfituur volgens 
het geheime recept van juf Bieke! 
Ook de Rode papegaaien gingen aan de slag met pompoenen: pompoenen we-
gen, meten, knutselen,..  
Ze zetten hun koksmuts op en maakten 
pompoenpannenkoeken!  
Dat de pannenkoeken in de smaak vielen 
was wel duidelijk, sommige kindjes aten er 
wel 5 op! 
 
 
 

POMPOENPANNENKOEKEN 

à la Rode Papegaaien 

Ingrediënten : 

400 g pompoenstukjes, 2 eieren 

4 el lichte basterdsuiker, 4 zakjes vanillesuiker 

½ tl zout/beetje olie, 400 ml melk 

Kaneel, +/- 250 g bloem 

Bereiding : 

Kook de pompoenstukjes in 10 minuten gaar.  Giet af en pureer de 
pompoen met een staafmixer. 

Meng de pompoenpuree met de eieren, melk en suiker. 

Voeg de bloem, kaneel (naar smaak) en het zout toe en roer tot een 

GBS De Vlieger 

Mgr Heylenstraat 22 

2460 Kasterlee 
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WERELDDIERENDAG 
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Op deze dag wordt overal ter wereld stilgestaan  

bij de rechten van de dieren in onze samenleving.  

In het eerste leerjaar werkten ze ook uitgebreid rond dit thema. 
In de klas leerden ze hoe  onze diertjes goed te verzorgen.  
 
Elke dag leerden ze een nieuw dierenweetje en ze maakten hun eerste contractwerkje.   
De week sloot af met het leukste van al ..... ze mochten een diertje meene-
men.  Spinnen, parkieten, konijntjes, honden, … ze waren allemaal van de partij! 
 

 

Boswandelingen Hoge Mouw en Prinsenpark 
Onze leerlingen trokken erop uit tijdens de week van het bos.  
De kinderen van het 3e leerjaar hadden er veel zin in! Spurten naar de top, alleen de boomwortels gebruiken om 
verder te stappen, echt zweven met een paraplu, boodschappen schrijven in het zand van de Sahara, kijken naar 
de wolken (geen wolkje te bespeuren, alleen een helder blauwe hemel), spel spelen met de vier hoofwindrichtin-
gen die we gezocht hadden met een kompas om zo te eindigen met een stapspelletje en verstoppertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de herfstwandeling in het Prinsenpark is het vierde leerjaar weer wat meer ‘winterwijs’ geworden. Ver-
schillende soorten kikkers, paddenstoelen, konijnenholen, verstopplaatsen voor eikeltjes, … Ze hebben het alle-
maal goed gezien!  Ook de vijfdeklassers trokken met de fiets naar het Prinsenpark en onderzochten  
de hele bosbiotoop. Ze leerden wat 'eten en gegeten worden' betekent en maakten een prachtige boscollage! 

        

     

 

 

 

 

Ook het eerste leerjaar genoot van een mooie wandeling! 
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Smullen met de groene kikkers en witte schapen 
Onze groene kikkers en witte schapen wandelden naar de appelboom van de overburen. 

Daar gingen we op zoek naar appels. Maar, oei, dit jaar geen 
appels meer onder en in de boom? Er hing nog één appel te 
blinken! Gelukkig hadden we nog appels in de klas! Daar maak-
ten we samen de lekkerste appelmoes 

Vooroordelen 
Alle mensen zijn verschillend. Ze hebben andere belangen, andere ambi-
ties, andere talenten, andere levensbeschouwingen en culturele achter-
gronden. Kinderen en jongeren groeien op in een democratische maat-
schappij en het is belangrijk dat zij leren om met elkaar samen te leven.  

In de 3de graad werken de leerkrachten levens-
beschouwelijke vakken aan een project rond 
vooroordelen. De leerlingen worden uitgedaagd 
om probleemoplossend te werken, respect te 
hebben voor anderen en onze democratie te 
leren waarderen aan de hand van beeldmateri-
aal, spel en creatieve verwerking. 

Onze kleuters bewegen! 
Onze jongste kleuters gaan elke dag extra naar buiten om te bewegen!  
Op lijnen te lopen, kruipen, springen, … ook daar leren onze kleuters van!  

Afval leren beheren  
Onze derdeklassers leerden over “afval beheren op school”. Dat plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen 
en drankkartons thuis horen in de zak van PMD was niet echt nieuw voor hen. Maar over hoe afval storten - ver-
branden - recycleren - hergebruiken - en vooral voorkomen kunnen ze nu ook meepraten. 't Was een leerrijke na-
middag!  



Nieuwsbrief november 2017 Pagina 4 

Leerlingenraad 
De leerlingen van de leerlingen-
raad hebben al heel wat verwe-
zenlijkt: een dromenvanger voor 
lerarendag, muziek op de speel-
plaats, spelletjes van de maand.  

Je herkent onze leerlingen van de leerlingenraad aan hun oranje t-shirt!  

Dag van de jeugdbeweging 
Ook dit jaar kwamen weer heel wat leer-
lingen in het uniform van hun jeugdbeweging 
naar school. Wat fijn om te zien dat er zoveel 
leerlingen aangesloten zijn bij een jeugdbe-
weging.   

Op bezoek in het nieuwe toeristische kantoor 
 
Een nieuw toeristisch kantoor in Kasterlee? Daar wilden onze Paarse Olifanten 
als echte Kastelse kabouters graag meer van weten! Schepen van cultuur Mies 
Meeus, Sofie en Liesbeth stonden ons op te wachten en gaven ons een rond-
leiding. We kwamen ogen, oren en neusjes te kort om alles te ontdekken! Een 
kantoor met een echte klimboom, overal kabouters (zelfs eentje die kon fietsen 
over een dun touw), lekkere koekjes, kaas, grote pompoenen de geur van koffie 
en nog véééél meer was er te ontdekken! Prachtig!  
 

ROODKAPJE 
De leerlingen van het 1e en het 2e leerjaar trokken naar de Stadsschouwburg in  
Antwerpen voor een voorstelling van Roodkapje.  

Deze keer loopt Roodkapje in het Toverbos niet alleen de boze wolf tegen het lijf… ook Casper 
het sprookje, de Blauwe fee en de 2 konijntjes waren van de partij.  
Onze leerlingen genoten van deze fijne uitstap!   
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aan het hele team voor deze gewel-
dige dag! 

TEAMBUILDING 
Vrijdag 13 oktober terwijl al onze kinderen genoten van een vrije dag beleef-
den onze leerkrachten een aangename teambuilding. In de voormiddag nam 
de gids ons mee in de Dossin kazerne in Mechelen.  Het verhaal van Simon 
die op een transport naar Birkenheim de kans zag om te ontsnappen. Een ver-
haal van angst, vluchten, bedreiging, hoe actueel dit verhaal toch weer is, werd 
snel duidelijk. De tragedie van WOII die we nooit mogen vergeten en moeten 
blijven duiden bij onze kinderen werd ons weer heel duidelijk. We kregen diep-
gang en werden er stil van.  

De namiddag was luchtig waarbij we per step Mechelen verkenden en leuke opdrachten uitvoerden. En of we 
er van genoten hebben!  

En de 
win-
naars 
zijn … 
ja ja wij 
waren 
de snel-
ste, de 
slimste, 
de …. ! 
Dank 

KWARTIERLEZEN in elke klas! 
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als 
zij iedere dag 15 minuten lezen! Hun woordenschat en 
leesvaardigheid groeien direct. De kennis die ze op-
doen vergroot hun wereld. Het is erg belangrijk om kin-
deren te stimuleren in het vrij lezen. Daarom ook zijn wij 
op school gestart met kwartierlezen. Elke dag een kwar-
tiertje lezen, of voorlezen. Een spannend boek, een 
strip of een tijdschrift, het maakt niet uit, als er maar  
gelezen wordt.  
Via de login van Bingel heeft uw kind ook toegang tot een online bibliotheek. Deze online boeken zijn aange-
past aan het leesniveau van uw kind.  
Om mee aan de slag te gaan tijdens de herfstvakantie! Een dagdagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor 
een leven lang leesplezier! 

Voorleesweek van 18 tot 26 november, ook wij doen mee 

Iedereen Leest wil iedereen aansporen om voor te lezen. Voorlezen 

stimuleert tot de taalontwikkeling en de fantasie van het kind. Dit 

jaar zetten ze de voorleespapa's in de kijker, zij zijn van groot be-

lang voor de leesopvoeding van kinderen.  

Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens extra voor, thuis, op 

school of zelfs op het werk. Hoe meer voorleesplezier, hoe beter! 
Surf naar ‘voorlezen 2017 ‘ daar vind je heel veel tips en voordelen van voorlezen. Een bezoek aan de boe-
kenbeurs is wel een aanrader om samen met je kind een leuk voorleesboek te zoeken.  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
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FAMILIAAL NIEUWS   

Babyboom bij de Paarse Olifanten! Brent en Mhammad kregen er een broertje bij! 

Proficiat met jullie kleine wonder! 

JARIGEN VAN DE MAAND  OKTOBER 

 

 Proefdoorlichting in de Vlieger 

De week van  16 tot en met 20 oktober kregen we 4 
inspecteurs over de vloer die de nieuwe manier van 
doorlichting op onze school kwam uitproberen.  

Het verliep zoals een gewone doorlichting, heel ern-
stig met veel oog voor kwaliteitszorg, reflectie en 
evaluatie op eigen beleid en eigen visie. Best pittige 
doorlichting met gesprekken met leerkrachten, leer-
lingen en ouders.  

En er volgde natuurlijk ook een verslag. Positief met 
pluimen voor de manier van werken op de klasvloer, 
op beleidsniveau.  

We zijn fier op het behaalde resultaat en plaatsen 
het binnenkort graag op de website zodat ook jullie 
het kunnen inkijken!  


