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N I E U W S B R I E F  M A A R T  2 0 1 7  

CARNAVAL IN GBS DE VLIEGER! 
Onze leerlingen trokken met hun gekste outfit de carnavalstoet op gang.  
Daarna smulden ze van lekkere hotdogs ons aangeboden door het oudercomité.  
We wensen iedereen een fijne vakantie! 

 

WAFELVERKOOP OUDERCOMITE 
Online bestellen tem maandag 6 maart 

Per invulstrookje tem woensdag 8 maart 

Met dank voor uw steun! 

Ensormaskers in 3B 

Elkaar aankleden met kranten 
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SNEEUWKLASSEN 2017 

Onze 6de klassers trokken naar het Zwitserse Plaffijen en genoten 

van de bergen, de zon en de sneeuw. Skiën werd afgewisseld met 

leerrijke uitstappen naar Gruyère en Juan, een bezoek aan het ijspa-

leis, een lekker glaasje melk bij de plaatselijke boer en talrijke wan-

delingen.  Al onze leerlingen keerden moe maar tevreden terug met 

hun skidiploma en een hele boel mooie herinneringen op zak! 

Bedankt aan de leerkrachten, monitoren, keukenhulp en Frank om 

dit alles mogelijk te maken! 

Nieuwsbrief maart 2017 
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WEEK TEGEN PESTEN 
De kinderen van 2A zeggen: 
"Pesten moet uit de wereld!" 
Ze maakten tijdens de week te-
gen pesten hartjes voor mekaar. 
Ieder kind heeft nu een hartje 
waarop elk klasgenootje iets 
'goeds' schreef. De kinderen ge-
noten ervan om al de goede zin-
netjes op hun hartjes te lezen! 

Nieuwsbrief maart 2017 

STRAFFE TOERENWEEK IN 1C 
Op maandag 20 februari had juf Sanne een leu-
ke verrassing in petto voor haar lieve vriendjes 
van de gekke monsterklas. Na de straffe toeren-
week had ze een bekende goochelaar van  
Ketnet uitgenodigd om enkele goocheltrucs te 
komen demonstreren. Met open mond keken 
de jongens en meisjes van 1C naar de trucjes. 
Dat willen ze zelf ook wel kunnen! En als kers op 
de taart kregen ze allemaal nog een handtekening mee! naar huis!  

DIKKE TRUIENWEEK  
Hou het poolijs koel en zet de 
verwarming een graadje lager! 
Op vrijdag 17 februari stond de  
verwarming maar liefst 5 graden 
minder! Onze leerlingen hielden 
zich warm door een muts, sjaal, 
dekentje en extra dikke kousen! 

WINTERSPEL in het 1ste leerjaar was 

een succes.  Techniekproefjes zijn voor 

kinderen altijd een uitdaging en super-

leuk.  Al spelend leren maakt dat ze 

heel veel opsteken en de proefjes  

blijvend zullen onthouden.  
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Nieuwsbrief maart 2017 

DE GRUFFALO BIJ DE  
RODE PAPEGAAIEN 
Onze rode papegaaien zijn niet snel bang 
te krijgen. 

Ze werkten in de klas rond het  
prentenboek ‘De Gruffalo’. 

We knutselden monsters, stempelden 
woorden achterna, … en maakten het 
lievelingsdessert van de Gruffalo: lekkere 
appelcrumble! 

DAMIAANACTIE 
 

De stiftenverkoop 
van de Damiaanac-
tie bracht dit jaar 
een mooie  
inzameling van €660 op! 
Hiermee kunnen we 16 mensen-
levens redden! 
 
Bedankt  voor jullie bijdrage! 

Onze leerlingen mochten zich deze week  

uitleven op het springkasteel! 

Op 14 februari zijn de kleuters van de derde kleuter-
klas al eens een kijkje gaan nemen in het eerste leer-
jaar.  
Samen met de juffen knutselden ze rond het thema 
'valentijn'. De eersteklassers genoten er ook van om 
nog eens naar de kleuterschool te gaan en daar ook 
met de juf te knutselen! 

Het was een fijne namiddag! 

 VALENTIJN 
Ook voor de lieve vrienden van de Paarse Olifanten!  
We maakten thuis een lief cadeautje voor elkaar… 
want daar zijn vrienden voor!  
   

JARIGEN VAN DE MAAND FEBRUARI 

Onze kleuters vierden hun verjaardag  

met een lekkere hotdog! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyyJDKiafSAhUFmBoKHQDbATsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhartjeoostermr&psig=AFQjCNE18_Iym7u47jcb3MhV-1rIEdTOzQ&ust=1487968704335852
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyyJDKiafSAhUFmBoKHQDbATsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhartjeoostermr&psig=AFQjCNE18_Iym7u47jcb3MhV-1rIEdTOzQ&ust=1487968704335852
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VOORSTELLING ‘GRAAF ‘VOOR ONZE KLEUTERS in PC 
Op maandag 20 februari organiseerde de cultuurdienst voor alle kleuters van Kasterlee de 
voorstelling ‘Graaf ‘van theater Propop. “Graaf” is een poppenspel met weinig woorden, 
mooie beelden en veel life muziek. Onze kleuters hebben genoten! 

GEK VAN LAWAAI 
Op donderdag 23 februari kregen de leerlingen van het zesde een workshop “gek van lawaai”.  
Wie te vaak, te lang,  en te veel onbeschermd decibels trotseert, loopt een groot gevaar op gehoorschade. De 
schade sluipt ongemerkt binnen en is onherstelbaar. Enkel preventie helpt. Voor kinderen van de basisschool 
is het nog niet te laat. Onze kinderen leerden: Wat is geluid en wat is lawaai? Hoe vangen we het geluid op, 
hoe werkt het oor? Hoe krijg je gehoorschade, hoe is het om met gehoorschade te leven? 
Met een decibelmeter liepen ze de school rond: de sporthal, de bel van de school, de speelplaats, ... 
De leerlingen werden geconfronteerd met de gevolgen van te veel en te harde geluiden. Oren verdienen rust! 

 Nieuwsbrief  

8 maart pedagogische Studiedag “Bodymap” en vrijaf voor de kinderen 

De leerkrachten gaan verder ingewijd worden in de wondere wereld van Bodymap. Er worden kapstokken geboden om de  

bewegingsontwikkeling van kinderen een boost te geven. Waar we tijdens de eerste sessie de bewegingsontwikkeling van het 

kind in beeld werd gebracht gaan we nu over tot de praktijk.  

Alle kinderen moeten spelenderwijs bewegingservaring opdoen. Dit wil zeggen voldoende spelen en bewegen zodat ze heel wat 

vaardigheden leren.  Google maar een keer ‘ bodymap’  en lees maar even door!! 

En vooral … zorg dat je kind tijdens deze krokusvakantie de kans krijgt om te bewegen, te spelen en buiten te ravotten!!!   

Laat ze zich maar eens goed vuil maken!  Het bevordert het leren.  Veel speelplezier! 

Nieuwsbrief maart 2017 
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Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte.  

 Op 1 februari overleed Emile Sledsens, grootvader van juf Annelies (5B) 

 Op  9 februari overleed Jan Van Den Plas, grootvader van juf Conny (zorg) 

 Op 16 februari overleed Alois Van Heuckelom, overgrootvader van Pitou (1C) en Fee (PO) 

 Op 19 februari overleed Bertha Sas, grootmoeder van juf Stefanie (RP) en overgrootmoeder 
van Hanne (5A) en Sara (2B) 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

  1 

krokusvakantie 

2 

krokusvakantie 

3 

krokusvakantie 

4 

krokusvakantie 

5 

krokusvakantie 

6 

Zwemmen 5 j + PO 

Zwemweek lager 

Wafelverkoop! 

7 8 

GEEN SCHOOL 
PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 

9 

Toneel Haar & 
Snaar (lj 1+2) en 

Chaplin (lj 4+5+6) 

In Stadschouwburg 

10 

Toneel Peter & de 
wolf (lj 1,2,3) 

Middenschool  6A 
+6C met fiets 

11 12 

13 

Zwemmen 1A+B, 

5B 

14 

 

15 

Openklasdag 

16 17 

Wafelbedeling 

Middenschool 6B 
+6C  

18 19 

20 

Zwemmen 5 j + RP 

Zwemweek lager 

21 22 

Grote rekendag 

23 

 
6e bezoek SMIK 

24 25 26 

Feest Vrijzinnige 
jeugd 

27 

Zwemmen 1A+B, 

5B 

 

 

28 

Smoothies op 
school 

29 

Oudercontact en  

2de handsbeurs in 
Polyvalente zaal 

30 

Beroependag 6de  

31 

Paaslunch 

6de Hooibeek-
hoeve 

START  
PAASVAKANTIE 

 

KALENDER MAART 2017 

Belangrijke data 

 Krokusvakantie: zaterdag 25 februari tem zondag 5 maart 

 WOENSDAG 8 MAART VRIJAF WEGENS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

 Paasvakantie: 1 april tem 16 april  en 17 april: Paasmaandag, VRIJAF 

 19 april: infoavond 1e leerjaar 

 22 mei: sportdag 

 24 mei: VRIJAF voor kleuters en leerlingen lager wegens pedagogische studiedag 

 25 mei: OH Hemelvaart, VRIJAF  en 26 mei: brugdag,  VRIJAF 

 6 juni: Pinkstermaandag, VRIJAF 

 Woensdag 28 juni: oudercontacten 


