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Waterkranen op 
school een dag 
dicht.  
Kleuterschool  
kreeg emmers om 
handen te wassen.  
In de lagere school 
had ieder kind 
eigen flesje drin-
ken.  
Ook de leerkrachten moesten zich behelpen : 

− kind met bloedneus … hey we 
hebben geen water,, oh neen 
aanschuiven 

− menig leerkracht vroeg omwa-
ter  

Niet zo evident  om een dag de kraan dicht te draai-
en, echt een aanrader om dit zelf eens te doen en te 
beseffen wat een 
luxe wij hebben.  
Een dag zonder wa-
ter het is een bewust-
wording en het leert 
je  zuinig te zijn met 
water.  
 
Onze leerlingen heb-
ben aan den lijve ondervonden wat het is om 
 6 ( 3 of 1 ) km te stappen voor water.  
Na geduldig aanschuiven in de rij, konden ze hun fles 
vullen met vuil water dan nog wel.  
Op school terug aanschuiven en  de  fles water werd nu 
gezuiverd via de watererzuiveringsinstallatie. (gebouwd 
door ECOWATER OLEN)  
  
Groenten kon-
den dan gewas-
sen worden, 
gesneden en de 
soep gekookt.  
Je fles water is 
leeg, terug aan-
schuiven en ho-
pelijk is er nog 
genoeg zodat je 
de dorst kan 
lessen.  
Slotevenement: samen soep eten!  Een dankbaar moment en beseffen dat drinkbaar water zeer kostbaar is.  

Op de  ‘vuile’ auto van firma Ecowater stond door leerlingen in het vuil geschreven ‘ DORST’ ! Boodschap aangekomen! 

Wereldwaterdag WALK for WATER 



Pagina 2 Nieuwsbrief april 2015 

   Jeugdboekenweek trekt dit jaar de kaart 
van de HUMOR! 
Lezen is lol hebben. om zotte woorden, vreemde situaties, 
personages met een hoekje af. Ja, lezen, da’s lachen! 
Onze eersteklassers lieten onze oudste 
kleuters lachen 
− om het prachtige verhaal 
− om het heerlijk genieten van het voorle-

zen  
− Wat een  trotse beginnende lezers! 
Voorlezen in een nieuwe  boe-

kentil ! 
E en  gezellige 
leesruimte in fris-
se kleuren:  
−  duidelijk overzicht van de boeken 
− structuur en dat geeft meer leesplezier 
− dank aan de technische dienst voor het maken van die prachtige kasten. .  
Een dag niet gelachen (of gelezen) is een dag niet geleefd!  

Beroependag! 
Om onze zesdeklassers bewuster een studiekeuze te laten maken, organiseerden wij een inleefdag. Bedankt aan alle 
deelnemende winkels, diensten, bedrijven, die onze leerlingen deze kans gaven. Word ik later landbouwer, onder-
wijzer, secretaresse, ICT’er,...het aanbod is groot en de keuze niet zo eenvoudig .  
Onze zesdeklassers genoten van deze eerste  ervaring. 
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KANGOEROEWEDSTRIJD 
De leerlingen van het 5de leerjaar namen deel aan de  
Kangoeroewedstrijd  een wiskundewedstrijd die doorging op 19 maart.  
 
Best pittige vragen die echt wel heel wat denkwerk vroegen van onze leerlingen.  
Resultaten volgen .  

BIB QUIZ … De Vlieger scoort! 
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar namen deel aan de bib 
quiz in Kasterlee. Alle scho-
len van Groot-Kasterlee na-
men deel aan deze quiz. 5 
van onze groepen haalden  
de top 10. Fier mogen we 
meedelen dat Hasse, Paul, 

Emily en Noa. de eerste prijs wegkaapten.  
Onze Slimste mensen van Kasterlee gingen in Heist-op-den-Berg pro-
beren de slimste mensen van de Kempen te worden. Ze kregen hier 
wel zware concurrentie uit verschillende Kempense gemeenten  Ze 
hielden stand ook al zag de tussenstand er niet al te rooskleurig uit 
met een voorlaatste plaats. Maar door goed teamwerk van Hasse, 
Emilie, Paul en Noa eindigden ze op een zeer mooie 5de plaats op 
slechts 4 schamele puntjes van de prijzentafel.  

Heel knap en nog een dikke proficiat! 

De verrassing van de maand … daar is de lente … daar is de zon! 
 
Met dank aan Annemie en Cindy die als echte timmervrouwen te werk gingen en in een mum van 
tijd onze bakken klaar maakten. Onze kinderen staken de handen uit de mouwen (soms ook in de 
verf) en gingen aan het verven. Nu nog het worteldoek erin en dan het zand en laat de lente dan maar 
komen! Het zal een druk overleg worden in de verschillende leerjaren om te beslissen wat er gezaaid  
gaat worden.  
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Speurneuzen in de Europese Unie. 
De zesdeklassers fietsten op maandag, 24 maart naar de Hooibeekhoeve te Geel. Daar volgden ze een uiteen-

zetting over het ont-
staan 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! 
Na de picknick trokken ze naar het proefbedrijf.  
Ze hebben hier kunnen proeven van het landbouwleven op een melkveebedrijf. Ze leerden er hoe de 
koeien machinaal gemolken werden, hoe de koeien onnatuurlijk drachtig gemaakt werden en hoe ze 

de kalveren eten 
moesten geven. Ach-
teraf konden ze nog 
genieten van een lek-
ker glaasje verse 
koeienmelk!  
Mmmmm… lekker! 

Zesdeklassers leren bewoners van de 
Witte Bergen werken met de iPad. 
 
Op vraag van Cubigo (www.cubigo.com)  gingen zesdeklassers 
naar het rust en verzorgingstehuis de Witte Bergen. 
Onze kinderen leerden de bewoners werken met de iPad. 
Voor hen kinderspel, voor de ouderen Chinees.  Stap voor stap 
en met heel veel geduld maakten ze samen kennis met ‘Cubigo’.   
Een app speciaal op maat voor ouderen.  Heel gebruiksvriende-
lijk en veilig. 
Het werd voor beide partijen een heel leerrijke ervaring. De eer-
ste kennismaking is nu gebeurd en vanaf nu gaan beiden op geregelde tijdstîppen samen belevenis-
sen uitwisselen. Wordt vast een win-win verhaal! 

 
Bedankt voor de bijdrage aan onze koffiestop van Broederlijk Delen. We haalden een som van € 57 op.  
Bedankt voor het kopen van de Damiaanstiften. Dankzij jullie konden wij € 810 storten voor de TBC en leprapatiënten.  
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Kleurenfeest voor onze jongste kleuters 
De oranje tijgers, groene kikkers en witte schapen werkten rond het 
thema kleuren.  Het feest werd afgesloten met een megakleurerenfeest! 
Spelen met de kleurenparachute, de hoepels, pittenzakjes, zwierdoekjes 
in alle kleuren. De ouders zorgden voor een lekker en gezond kleuren-

buffet. 
Smullen 
van rode 
tomaten, 
groene 
kom-
kommer, gele banaan, 
blauwe druiven , …  
 
 
Een kleurenfeest 
om van te genieten.  

Straffe toeren in het eerste 
leerjaar! 
 
Vorige week toonden de leerlin-
gen van het eerste leerjaar zich 
van hun strafste kant!  
Ze mochten laten zich welke 
straffe toer of truc zij konden. 
Op de handen staan, een ballon 

laten vliegen als een raket, 
een truc met kaarten, ... De 
leerlingen van het eerste 
leerjaar kunnen er wat van.  
 
Deze leuke week werd afge-
sloten met een echte proef-
jesnamiddag! 

Thema bakker 
 
Twee weken lang werkten de blau-
we vissen en gele giraffen rond het 
thema bakker. In de klas werd een 
echte bakkershoek ingericht.  De 
koksmuts werden bovengehaald en 
zo werd er gewogen, gemengd en 
gekneed om uiteindelijke over-
heerlijke wafels en cakejes te bak-
ken.  
Het bezoek aan een echte bakkerij 
was de kers op de taart. Bedankt 
bakkerij Van Heuckelom. 

Voetbal 
Onze vijfde- en zesdeklassers hebben deelgenomen aan de Danone Cup in Geel .  Ze hebben er hard hun best ge-
daan. De vijfdeklassers hadden het moeilijk daar zij tegen veel zesdeklassers moesten spelen. Maar ze hielden meer 

dan het kop-
je boven 
water. Onze 
zesdeklas-
sers schop-
ten het zelfs 
tot in de 
halve finale.  



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 
Fruitdag 

2 3 
Beroependag:  

6de lj 

4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
Pasen 

20 
VM 6de bezoek 
Peperstraatje 

 
Zwemweek : 

Lager en  
kleuter 

21 
 

22 
18u30  

INFOAVOND 
VOOR TOEKOM-
STIGE EERSTE-

KLASSERS 
 
 

PO vertelling  
Kabouterberg 

23 
Toneel ‘boerderij 
der dieren’ voor 
3de graad 13:00 

. 

24 
VM 5de Lo samen 

met Mast 
Ouderavond 1ste 
Communie  in de 

Vlieger 

25 26 

27 
 
 

28 
Milieuboot 5de  
Schrijver 1ste  

29 
Openklasdag Oranje 

Tijgers 

30 
Techniekdag 6de 
Prinsenpark 2de 

en 3de kleuterklas 

 
. 
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 Famiaal nieuws 
 
Op  27 maart overleed Frans Colen, vader van juf Hilde 2A 
 
Op 27 maart overleed Viviane Smets, tante van  Kiana, Iluna en Kilyan 
 
Op 26 januari overleed René Faes, overgrootvader van Lienne Van 
Gorp BV 
 
Innige deelneming vanwege het Team van de Vlieger 

.PAASBRUNCH!  
Paashazen dartelden op de speelplaats en brachten overheerlijke cho-
colade eieren mee. Menig kinderhart klopt . De brunch was weer tot 
in de puntjes verzorgd door de mensen van ons oudercomité. Een rijk 
gevulde tafel zorgde ervoor dat onze kinderen genoten van deze 
paasbrunch.  
 
Nadien kaarten de leden van het oudercomité en de helpende handen 
nog gezellig na.  
Een welgemeende dank vanwege alle leerlingen en leerkrachten! 

 

te onthouden data:  
Infoavond 1ste: 22 april 
Opendeurdag 1ste en kleuters 31 mei 
Vrijdag 1 mei verlof  
Donderdag 14 mei Ons Heer Hemelvaart 
Vrijdag 15 mei verlof 
Maandag 25 mei  verlof Pinksteren 
Midzomerhappening 28juni 


