G.B.S.-DE VLIEGER
M g r . H e y l e ns t ra a t 2 2
2 4 6 0 K A ST E RL E E
Tel.014/85.00.67
F a x . 0 14 /8 4 . 2 6 . 3 4
E - ma i l : de v l i e ge r@ s ky ne t. be
W e bsi t e : w w w. g bs de v l i e ge r. be

S C H OOL J A A R 2 0 1 5 - 2 0 1 6

NIEUWSBRIEF
Beste ouders, we wensen jullie een

J A N UA R I 2 0 1 6

hartverwarmend 2016!

Dat 2016 voor jullie gezinnen:
Hoopvol
Adembenemend
Royaal
Talentvol
Verrassend
Eenvoudig
Rechtvaardig
Waardevol
Aanmoedigend
Renderend
Moedig
Evenwichtig
Natuurlijk
Delend mag zijn!

Bedankt aan het oudercomité, bedankt aan alle HELPENDE
HANDEN voor deze geslaagde KERSTHAPPENING!
Dankzij jullie inzet werd ook deze editie alweer een succes!

Nieuwsbrief januari 2016

Pagina 2

De sint op bezoek!
De Sint kwam op 4 december langs maar niet te paard en

niet met de bolderkar van Vrolijke Vriend daar kon Sint niet in

niet op de rug van Fitte Freddy zo hoog
kon Sint niet springen

niet achterop de fiets bij de Mosser, het
stoeltje stond wat losser.
Maar hij kwam wel met Fluo-flitser,
in zijn Cabrio dat was wat blits ‘er’!
Bedankt aan de Flashers om de Sint te brengen.

Het werd een heerlijk feest
met zang, dans én pakjes!
Er waren geen stoute kinderen dus ieder kreeg een
lekkernij.
Een groot pak
voor de klas en
iedereen was super
blij!
Bedankt Sint en
Piet en tot volgend
jaar!
Drukken, DRUKKEN altijd maar DRUKKEN!
We werden hartelijk ontvangen in het
Frans Masereel Centrum door de
enthousiaste begeleider Serge, die
ons inwijdde in de kunst van verschillende druktechnieken. Tijdens
enkele leuke workshops trachtten de
leerlingen van 5B via processen zoals zintuiglijk waarnemen, creatief
denken, actief experimenteren en vormgeven hun interesse voor
meerdere kunsten te verhogen Iedereen was enthousiast ‘druk’doende bezig en ondanks een beetje
tijds’druk’ hebben onze leerlingen er toch een fijne in’druk’ nagelaten.

De verkeersbrigade aan de schoolpoort
Een welverdiende dikke duim voor leerlingen met:

Fluo hoes aan boekentas

Helm op

Extra fluo vest
Donkere dagen laat je zien of
je bent gezien!
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Er valt altijd wat te beleven in Technopolis.
1ste en 2de klassers hebben zelf de handen uit de mouwen mogen steken in een levensecht decor. Er werden pizza's gemaakt, er

zijn muren gebouwd, er werd doktertje gespeeld in de ziekenwagen, de winkelrekken werden aangevuld, .... en er werd vooral genoten
van een leuke en leerrijke dag.

Voorbereiding theaterbezoek!
Voor we met de kinderen naar het filharmonisch orkest in de Roma trokken, kregen we bezoek van de mensen
van Jeugd en Muziek die het hele muzikale verhaal kwamen voorbereiden. Heel leerzaam en leuk!

Bezoek Roma
Reis door het middelpunt der aarde rond de wereld naar de maan in 80 dagen!
Nico Sturm nam ons mee in de wereld van luchtballonnen op drift, gewelven onder
de grond, mysterieuze lichtstralen, duikboten in nood, geheimzinnige eilanden,
raketten uit blikzilver en reizen naar het onmogelijke. De vrolijke belle epoquemuziek van Camille Saint-Saëns gaf diepte aan het verhaal en versterkte het gevoel.
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GOUD voor de zesdeklassers !
Dappere dames in het 6de leerjaar die bewezen dat ook meisjes techniektalent hebben en Jef keek en zag dat het goed ging. Als volleerde
wetenschappers wisten ze hun werk vakkundig uit te leggen. Het was
beslist een spannende finale waar net bij de laatste toer het 5de lampje niet wou branden. Tussen de wedstrijd en de slotshow nog snel
even een interview voor RTV (dat nog diezelfde
avond werd uitgezonden) net zoals echte BV’s. Niemand had nog op een overwinning gerekend en dat
zorgde voor extra uitbundigheid wanneer Niels de
Stadsbader de Vlieger als één van de vier winnaars
bekend maakte. De ploeg ontving goud uit handen van
minister Schauvliege. Nu naar Arnhem waar Belgische ploegen
het opnemen
tegen de Nederlandse
winnaars.

De broodjes met kaas en heerlijke chocola van de sint, smaakte heerlijk
na deze spannende overwinning!

Bezoek VTST,
Nog meer TECHNIEK in de praktijkklas van VTST.
Hoe ziet een praktijkklas in het secundair er uit? Wat kan je er doen? Hoe gaat dat in zijn werk?
Geweldig dat ze op deze manier een kijkje konden nemen en les kregen van leerkrachten secundair. Het resultaat
was ook dit jaar weer geweldig!
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‘O Denneboom o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.
Ik heb je laatst op de speelplaats zien staan
Toen zaten er geen kaarsjes aan!’
Kerst ‘waarneming’ bij de Witte Schapen, bij onze sparrenboom.
Onze boom die
is wel ZO HOOG
Leuke waarneming voor onze
Witte Schapen.

CHILD focus
Dank aan de mensen van Child focus die op een professionele manier onze zesdeklassers info brachten over hun
organisatie. Vooral de preventiecampagne zorgt voor het wegnemen van taboes.
De kinderen krijgen de boodschap om ten
allen tijde niet
gepaste gesprekken met vreemden te melden
aan hun ouders
en er niet op in
te gaan.

Hidrodoe
Moest er nog water zijn, onze vierdeklassers weten
er nu alles van!
Wij gaan
SCHAATSEN
De leerlingen van
het 4de leerjaar
waagden zich op
glad ijs en dit was
aan een schappelijke
prijs.Voor sommigen
was het voor de allereerste keer, maar
deze belevenis
smaakt naar meer.
Ze gleden flink
vooruit en gingen
meermaals onderuit.

Hardwerkende Blauwe Vissen … wat
is het toch leuk in de klas!
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Maandag

4

11
Zwemmen 5j +
lager
Wauw wete18

25
Zwemmen 5j +
lager

Dinsdag

5

12

Woensdag

Donderdag

6
Fruitdag

13

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1
Kerstvakantie

2
Kerstvakantie

3
Kerstvakantie

7
sneeuwklassenspel
Infoavond 6de
sneeuwklassen
19:30

8

9

10

14

15
.

16

17

Fruitdag

19

20
Masereel 5C
Infoavond voor
toekomstige 2,5 jarige kleuters

21

22

23

24

26

27
Fruitdag
Openklasdag 2,5
jarigen
Vertrek sneeuwklassen

28

29

30

31

Vertelatelier
kleuters

De sneeuwklassen
Jarigen van de
maand!
Op het menu stond puree
met spek, wat een heerlijk
menu!
Bedankt aan alle helpers-

Familiaal nieuws!
Proficiat aan de gelukkige ouders:

op 1 december werd Olivier Renthowska, broer van Julia van 6A
geboren.

komen er aan:
van 27 januari tem
3 februari
2016!

