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Onze boekentil in de kijker! 

Dagelijks een leuk voorleesmoment! 

Elke dag een andere leerkracht die onze kin-

deren wisten te boeien en hen meenamen in e 

wereld van spannende verhalen. 

De bieb serveerde boeken en schrijvers! 

Leesmoment tus-

sen eersteklassers 

en oudste kleuters! 
Dat het leesmoment 

van onze eersteklassers 

flink gevorderd is, was 

snel merkbaar. Fier 

namen ze een boekje 

ter hand en lazen ze vlot het verhaaltje voor. 

En de winnaars zijn: 

Onderstaande lustige lezertjes durfden het aan om 

de ‘gevaarlijke’ quiz i.v.m. de jeugdboekenweek 

daadwerkelijk ( en bovendien feilloos) op te los-

sen. Proficiat, goed gelezen! 

Onze kinderen genoten van het 

lezen vol gevaar en wij hopen 

dat dit leesplezier van blijvende 

aard is! 
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    EEN ONVERGETELIJKE PAPADAG! 
   Vrijdagmorgen 14 maart stonden onze papa’s in de kijker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN VAN DE MAAND  

Hip, hip hoera voor de jarigen van de maand!  

Ook juf. Stefanie (RV) doet er een jaartje bij! Een 

gezonde paasbrunch stond op het menu! 

Bedankt voor alle helpende handen! 

De dag begon met een lekker ontbijt!  Mijn papa is stoer, kan geweldig sporten, kent leuke spelletjes en 

is mijn superheld. Onze kleuters genoten en de papa’s waren in de wolken 

Technologie in het vierde leerjaar! 
Bij de vierdeklassers werden de zenuwen op 

de proef gesteld. 

Na het strippen van draden en het vastmaken 

van een zoemer, konden de zenuwspiralen 

getest worden.  Het was weer een leerrijke 

technologienamiddag.  

DINSDAG 1 APRIL!  

Omdat 1 april voor een keertje op een schooldag viel, had 

de leerlingenraad een aprilgrap bedacht rond verkeer.  

Vliegtuigen, treinreizigers, fietsers, moto’s , automobilis-

ten...werden uitgebeeld door onze enthousiaste kinderen. 

Het was een drukte van jewelste op 

onze speelplaats. Zelfs politieagent Jiri 

zat bij in het complot!  

Een geslaagde aprilgrap! 
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Rollerdag! 

Thema “Roodkapje” bij de paarse olifanten! 

“Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen,…”  
Onze paarse oli-

fanten kunnen 

het je vertellen. 

Als echte ac-

teurs speelden 

ze het hele ver-

haal. Wanneer 

onze kapoenen 

nog eens naar 

het kabouterbos 

gaan, blijven ze zeker op de paadjes. De boze wolf, ach 

daar zijn ze niet meer bang van. 

Wieltjesfeest in De Vlieger, daar kijken onze leerlingen altijd reikhalzend naar uit.  

Van super-de-luxe-gocarts tot moderne rollerskates.. 

Ook onze kleu-

ters genoten met 

volle teugen van 

hun rollend ma-

teriaal.  

Bedankt meester 

Gert en Juf. An-

ne voor deze dol-

le rollerdag! 

 

SVS Danone-cup voor de derde graad! 

Op woensdagnamiddag 26/03/2014 deden we met 2 ploegen 

mee aan de Danone-cup in Geel.(voetbalwedstrijd 8/8). Onze 

jongens van de 3de graad haalden hun grootste teamspirit en in-

zet boven.  

Groep  1 haakte verdienstelijk af na de voorronde . De 2de ploeg 

eindigde als eerste in hun groep, maar moesten de duimen leg-

gen in de kwartfinale na het nemen van penalty's...Een welge-

meende “dankjewel” aan de twee coaches Guy en Dirk. Een 

dikke proficiat voor de inzet van alle spelers. 

 

PAASBRUNCH!  
Paashazen dartelden op de speel-

plaats en brachten overheerlijke 

chocolade eieren mee. Menig kin-

derhart klopt . De brunch was 

weer tot in de puntjes verzorgd 

door de mensen van ons ouderco-

mité. Een rijk gevulde tafel zal 

voor onze kinderen klaarstaan. 

Een welgemeende dank vanwege alle leerlingen en leerkrachten! 

4A wint fairplaybe(k)er van de maand! 
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Speurneuzen in de Euro-

pese Unie. 
De zesdeklassers fietsten op 

maandag, 24 maart naar de 

Hooibeekhoeve te Geel.  

Daar volgenden ze een uiteen-

zetting over het ontstaan en de 

werking van de Europese 

Unie. Iedere leerling verte-

genwoordigde een land, had 

een eigen mening over het wel of niet geven van gratis schoolmelk. Zo 

vond de Belgische afgevaardigde dat melk drinken gepromoot moet worden. Elke politieke partij diende ook nog 

een  begrotingsvoorstel in. Wat een intensieve voormiddag waar communicatie en politiek centraal stonden! 

Op stap naar het middelbaar: welke school wordt het? 
Onze zesdeklassers bezochten 4 

middelbare scholen, 't Peper-

straatje, Smik, Middenschool 

Geel en VTST Turnhout. De 

bedoeling hiervan is dat de 

overstap naar het middelbaar 

onderwijs versoepeld wordt.. 

Onze leerlingen kwamen steeds 

enthousiast terug .  Ze gaven er 

hun ogen en oren de kost.   

Beroependag! 
Om onze kinderen bewuster een studiekeuze 

te laten maken, organiseerden wij een inleef-

dag. Bedankt aan alle deelnemende winkels, 

diensten, bedrijven, die onze leerlingen deze 

kans gaven. Word ik later landbouwer, on-

derwijzer, secretaresse, ICT’er,...het aanbod 

is groot en de keuze niet zo eenvoudig .  

Onze zesdeklassers genoten van deze eerste  

ervaring. 



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 

Bieb 

2 

Fruitdag 

3 4 

Beroependag:  

6de lj 

5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

Pasen 

21 

Paasmaandag 

Vrijaf  

voor alle leer-

lingen 

22 

Bezoek Barak Bi-

zar 3de lj 

23 

18u30  

INFOAVOND 

VOOR TOEKOM-

STIGE EERSTE-

KLASSERS 

 

Bezoek Barak Bizar 

2de lj 

Fruitdag 

24 

Schrijvers op be-

zoek voor: 

9U00 : 4de lj 

10U30: 5de lj 

13U30: 6de lj 

 

Bezoek Barak  

Bizar 1ste lg 

25 

Bezoek Barak Bizar 

4de lj 

26 27 

28 

Zwemmen  

Lager 

 

Bezoek Barak 

Bizar 5de lj 

29 

Bezoek Barak  

Bizar 6de lj 

30 

Bezoek Barak Bizar  

3KK 

1 mei 

Vrijaf voor alle 

leerlingen 

Dag van de  

arbeid 

2 mei 

Brugdag 

Vrijaf voor alle leer-

lingen 
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Familiaal nieuws! 

Proficiat aan de gelukkige ouders! 

- Op 6 maart werd Elena Vanheuckelom geboren, zusje van Willem (3B) en 

Sarah (2B) 

- Op 14 maart werd Roelien De Winter geboren, zusje van Martijn (GG) en  

Fran (RV)  

- Op 20 maart werd Liv Geudens geboren, zusje van Rune Schellekens (BV) 

- Op 22 maart werd Thomas Gommers geboren, broertje van Noor (PO) 

 

We namen deze maand afscheid van: 

- Op 8 maart overleed de heer Jos Goethaert, grootvader van Teun Goethaert 

(4B) en Vince Goethaert (3C), schoonvader van juf. Cindy Mertens (4B) en 

Britt Moris (BV). 

- Op 22 maart overleed mevr. Maria Vervoort, moeder van juf. Hilde Colen, 

leerkracht 2A 

Onze oprechte deelneming aan de familie. 

Barak Bizar!  
Van 22 tot 30 april gaat de 

Vlieger terug in de tijd en naar 

de roots van onze school, in het 

Binnenpad te Kasterlee (oud 

gebouw van de technische 

dienst en de brandweer).  

Gedurende deze periode richten 

wij er twee klaslokalen in, een 

jongens– en meisjesklas. Elk 

leerjaar gaat één dag in stijl met 

leerkracht daar school lopen. Iedereen in klederdracht van toen, op 

klompen en met de juiste accessoires. Een dag onderwijs krijgen in de 

tijd van toen zal even wennen zijn. ‘s Middags  wordt de soep bedeeld 

door twee notabelen van het dorp want tijdens de oorlogsjaren, 100 jaar 

geleden, was er hongersnood en was deze soep vaak hun enige maaltijd 

van de dag. 

Welkom 

lieve  

Op 26 maart  

werd Nora  

Verstraelen  

geboren ,  

gewicht 3,250 kg en 48,5 cm groot. 

Trotse ouders: Juf Dorien (leerkracht klas 1A) en 

Davy Verstraelen.  

Fiere broer: Vince Verstraelen 

Dikke proficiat! 

Clash of the Clans! 

- is een computerspel 

- je kan bij de clan horen of uit de groep worden gestoten. 

- je kan ook chatten EN HIER LOOPT HET FOUT!! 

 - leerlingen gebruiken :  

   - scheldwoorden 

  - onaangepast taalgebruik 

                                -  pesten elkaar via deze weg 

 - deze “taal” kunnen en willen we op school niet dulden 

- voor ons erg moeilijk om dit foutieve taalgebruik te  

   Onderscheppen 

 

- OPROEP NAAR ALLE OUDERS: 

 - controleer dit spel 

 - controleer het taalgebruik en  

                 chatverkeer van je kinderen. 
 


