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Verrassing van de maand!
Bloembakken voor elk leerjaar!
Elk leerjaar ging intussen aan de slag met het
zaaien en planten. De moestuintjes zijn een lust
voor het oog met hun vrolijke kleuren. Nu nog
wachten op de vruchten die ze zullen voort brengen.
Onze kleuters zorgden voor de eerste fleurige lentebloemen en genoten van het planten en water
geven.
De eersteklassers brachten zelf zaden mee en
leerden op deze manier heel wat groenten kennen.

Op woensdag 22 april ’15 kregen onze tweedeklassers het bezoek van Juul Kabas en het marktcomité. Ze kregen een zakje met daarin teeltaarde, meststoffen en pompoenzaadjes. Nu gaan we
aan de slag om zelf pompoenen te kweken. Misschien wordt 1 van onze kinderen wel de nieuwe
kampioen op de pompoenweging in oktober dit
jaar! Bedankt Marktcomité!

Zondag 28 juni
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Diversiteit: anders en toch zo gewoon

De Vlieger nodigt de Mast uit:
Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de leerlingen van de Mast een voormiddag sporten samen met de
vijfdeklassers. Een levensles in sociale vaardigheden, in zorgzaam omgaan met anderen, in respect en
waardering hebben voor ieders kunnen. Een deugddoende ervaring in diversiteit.

De Vlieger wordt uitgenodigd door de Mast
Geweldig intigratiemoment
voor onze Paarse Olifanten die
te gast waren in de Mast. Samen de beentjes strekken, samen sportief genieten. Anders
zijn, wordt dan weer zo gewoon.

Blauwe Vissen en Gele Giraffen naar het Prinsenpark.
Onder deskundige begeleiding trekken de volgende weken de leerlingen
van de Vlieger naar het Prinsenpark.
Dit keer viel de beurt aan onze kleuters. Samen verkenden ze de wondere
wereld van het bos én het water. Geboeid werd er geluisterd, geobserveerd en bestudeerden ze beide biotopen.
Een leerrijke voormiddag die zeker voor herhaling vatbaar is.
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De Vlieger is KLIMAATSCHOOL!
We worden technisch en educatief vlak begeleid en ondersteund om energie te besparen en zo
te werken aan een beter milieu. Ons energieverbruik werd in kaart gebracht en samen met
Djapo, Mos, IOK , Thomas More en Kringwinkel zoeken we naar onze knelpunten. De eerste
maatregelen namen we al.:

-

zo kregen we twee nieuwe aardgasketels waarvoor dank aan ons schoolbestuur ( via Agion
dossier)

-

Kleine energiebesparende maatregelen worden spoedig aangebracht
Radiatorfolie aanbrengen door de Kringwinkel
Sluimerverkeer opsporen en dit beperken zal een echte uitdaging zijn voor
ons team.

-

Op educatief vlak hebben leerkrachten en leerlingen samen projecten bedacht en al een deel uitgevoerd:

-

energiemeting gehouden op school en de kinderen thuis, en maatregelen genomen

-

energieverbruik wordt door de leerlingen opgevolgd en verspilling wordt berispt.

-

afvalberg verkleinen door Flashers die regelmatig kinderen op hun afval wijzen

-

4de leerjaar wordt pilootleerjaar voor de koekenactie

-

Alle kinderen brengen voortaan hun koeken in een doosje mee

-

.Zo besparen ze plastiek en afval.

-

Iedereen rekent op de medewerking van alle ouders.

-

Moeten er nog koekendoosjes zijn … wij hebben een grote doos vol en die
mag je komen ophalen!!

46 vijfdeklassers in het Albertkanaal!
In het kader van het project “Water-Leefmilieu” in de lessen
WO ondernamen de leerlingen van het vijfde leerjaar op
DINSDAG 28 april een bijzonder frisse milieuboottocht.
Het milieu , met als hoofditem ‘WATER’, werd op allerlei vlakken ‘grondig’ doorgelicht!
Het boeiende leven ( plantendieren-mensen) in en om het water
werd al varend onder de loep genomen.
Waterstalen uit het Albertkanaal
werden benedendeks in een labo
vakkundig onderzocht
( helderheid, hardheid, leven, zuurtegraad,…)!
De waterkwaliteit scoorde met
een 8 op 10 behoorlijk goed.
Toch moet iedereen bijzonder
waakzaam zijn en ‘bewust’ blijven
of leren omgaan met drinkbaar
water, afval, energie, … !
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KORFBALTORNOOI
Op woensdag 22 april
hebben 3 ploegen van
onze school hun beste
beentje voorgezet tijdens
het korfbaltornooi op de
terreinen van Vobako te
Lichtaart. Nadien gingen
ze allemaal moe maar
voldaan terug naar huis
na en schitterende sportnamiddag!

Een dikke proficiat voor alle deelnemers! Juf Anne en Meester Gert
‘Max

zoekt klas’, was de Fairtradewedstrijd waar onze zesdeklassers aan deel namen.

Fairtrade verandert leven van eenvoudige
boeren uit het Zuiden en geeft eerlijke
prijzen voor hun producten. Een project
waar onze zesdeklassers hun schouders
onder willen zetten. En dat deden ze.
Ze verzamelden Fair Trade labels en maakten een super lekker Fair Tradereceptje dat je tijdens de kersthappening hebt kunnen proeven.
Wel vorige week kreeg de RKG klas van meester Jan het
leuke bericht dat ze gewonnen hadden met de Fair Tradewedstrijd "Max Zoekt Klas" Het leuke Faire Trade

prijzenpakket bestond uit bananen, vruchtensap en
chocolade, ananaskersjes. De ouders werden verrast
met lekkere speculaas. Het klasreceptenboekje is een
verzameling van de 20 winnende recepten.
Blijf Fair Trade producten kopen! ‘, is de boodschap van onze zesdeklassers!

Paarse Olifanten en Witte Schapen gaan de boer op!
Spelen in het hooi, met de juf op de tractor, de kalfjes eten geven en aai-
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Tandemlezen
Peer-tutoring alweer van start gegaan tussen de eersteklassers en de leerlingen van het 4de leerjaar. Onze
vierdeklassers zorgen voor de boekjes én de vragen. Ze bereiden die zorgvuldig voor, leren vragen stellen,
leren hun leerling om correct te lezen én controleren of de inhoud begrepen is. Een fantastisch samenspel
waarbij heel wat geleerd wordt! Win win situatie voor beiden!

Techniekdag voor de zesdeklassers
Onze zesdeklassers hebben er al heel wat schoolbezoeken aan secundaire scholen opzitten. Zo volgden ze in VTST een techniekdag, brachten ze een bezoek aan Peperstraatje, SMIK, Middenschool. In deze laatste school koppelden ze het bezoek aan een
technieknamiddag. Altijd leuk om in een atelier van een secundaire school een borstelrobotje in elkaar te mogen steken.

School– en studietoelage 2014-2015 indienen tot en
met 1 juni 2015
Kleuters en kinderen uit het lager kunnen in aanmerking
komen voor een schooltoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school
een rol. Het is zeker de moeite om dit in te dienen en dit
nog voor 1 juni 2015. Op de website
www.studietoelagen.be kan je digitaal een aanvraag indienen door de formulieren te downloaden. Je kan de
documenten ook op school bekomen.

Nieuwsbrief mei 2015

Pagina 5

Mei 2015
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
1

2

Zondag
3

VRIJAF

4
-zwemmen kleuters
en lager

5
- 5de Hoge Mouw

6

7

Fruitdag

9

- schoolreis 4de

Verrassing van
de maand!

-NM Prinsenpark 1ste
-Fietseling afsluit
verkeersweek

-NM: 3de leerjaar
naar Prinsenpark
12

13

- SPORTDAG lager

10

1ste Communie

-MAMAdag

4de Hoge Mouw

verkeersweek

11

8

14

15

16

17

23

24

Vrijaf
Kleuters naar de
Putten

Onze Heer Hemelvaart

Vrijaf

Vormsel
18

19

20

21

- Witte Bergen 6de
leerjaar

22

Lentefeest
Schoolreis Bokrijk 1ste
en 2de leerjaar

Pinksteren
Engelse les 6de leerjaar
25

26

Vrijaf Pinkster-

-Culinaire dag 4de
leerjaar

maandag

27

28

- 2de leerjaar Prinsenpark en Hooibeekhoeve

Nieuw leven:
Elize werd geboren bij Hanno Van Echelpoel in 5A
Wij wensen iedereen van harte proficiat.

Data om te onthouden:
-

-

14 en 15 mei Onze Heer Hemelvaart : VRIJAF
Maandag 25 mei: Pinkstermaandag: vrijaf
Zondag 31 mei opendeurdag van 10u30-12u00 voor
alle
kleuters en toekomstige eersteklassers: Zij zijn er
klaar voor!
Maandag 29 juni:
- afzwaai derde kleuterklas
- oudercontact lagere school
- uitreiking diploma zesdeklassers

29

30

31
Opendeurdag
voor toekomstige
1ste klassers en
kleuters

