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Kangoeroe wedstrijd:
Het vijfde leerjaar nam met succes deel
aan de Kangoeroewedstrijd ( Koala voor
5de en 6de leerjaar). Dit is een wiskundedenk- en puzzelwedstrijd voor toch wel
echte bollebozen. En die hebben we ongetwijfeld op onze school! Onze vijfdeklassers zetten een puik resultaat neer want zo behaalde Flor de tweede prijs van wel 11 756
deelnemers ( van 5de én 6de leerjaar) uit meer dan 450 scholen. Mats kaapte de provincieprijs weg! Knap werk van alle

deelnemers en het leerkrachtenteam is hier enorm trots op !!!
Voor onze winnaars een extra dikke PROFICIAT!
Ze kijken al uit naar hun deelname in het zesde leerjaar.

6de leerjaar naar bejaardentehuis ‘De Witte Bergen’.
Een jaarlijkse leuke ervaring voor zowel de bewoners als voor onze kinderen. Eerst dansten alle leerlingen enthousiast . Zowel de dansers als de toeschouwers vonden het leuk.
Daarna genoot ieder van de zuivere boslucht, tijdens de wandeling over het rolstoelpad.
Ouderen en kinderen altijd een geslaagde combinatie waar voor elkaar gezorgd wordt in
wederzijds respect.

Als afsluiter genoot ieder van een
heerlijk ijsje! En of dat smaakte!

Mijn POP UP RESTAURANT “DE VLIEGER”
De koks van het 1ste leerjaar openden voor de gelegenheid een restaurant en dit met de hulp van mama’s en een
oma ..
Op het menu stond een vijfgangenmenu:
- lekkere hapjes
- een echte cocktail
- pasta en pizza’s
- heerlijke chocovingers en een gezond lentetoetje.
De feesttafels werden versierd.
Een reportageploeg maakte zelf de foto’s.
Wat een reuze dag!
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De verkeersweek is alweer
voorbij. De fietsers waren talrijk
aanwezig. Proficiat aan allen!
De verkeerswandelingen met de
agenten wekten heel
wat interesse. Zo merkten de
leerlingen meteen waar ze
extra voorzichtig
moeten zijn in de buurt van de
school.
Het fietsvaardigheidsparcours lukte al aardig bij de meeste fietsers. Al doende leert men !
Natuurlijk was er ook Sam,
onze verkeersslang die dagelijks werd aangevuld met
stippen.

De fietshappening
blijft onze vaste afsluiter.
We hielden onze stop in
Lichtaart bij de
VOBAKO, waar we een
drankje kregen.
Het was voor klein en
groot een fijne fietstocht!
Bedankt begeleiders!
Proficiat aan onze verkeerskampioenen! Zij
tonen hoe het moet!

Wees een heer in het
verkeer!
Bedankt aan alle begeleiders!

DODE HOEK
De papa van Thibe kwam met zijn vrachtwagen op bezoek bij
ons op school.
Hij vertelde over de "Dode Hoek". En ook dat het altijd heel
belangrijk is dat je oogcontact zoekt met de chauffeur als je
veilig de straat wilt
oversteken.De kinderen mochten zelf in de vrachtwagen
zitten om te kijken wat je kan zien als chauffeur en wat niet.
Het was erg leerrijk.
Bedankt papa van Thibe!
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Culinaire cultuurdag
Op dinsdag 26 mei beleefde het 4de leerjaar een culinaire hoogdag.
Schepen van Toerisme Mies Meeus vertelde ons over streekproducten en
daarna mocht iedereen proeven van pompoenchocolaatjes, kabouterkoekjes, rijstpap en choco van De Melkweg, honing, pensen, geitenkaas ,…
Dan vertrokken we naar een restaurant in Kasterlee om daar eens achter
de schermen te gaan kijken.
Heel leerrijk allemaal ! We kregen daar als beloning iets lekkers.
Na de middag gingen we onder een stralend zonnetje met de fiets naar
Lichtaart naar boer “Polle” zijn geitenboerderij. We mochten daar de geitjes aaien en leerden veel bij van de gids. Na de rondleiding mochten we
allemaal proeven van een heerlijk geitenijsje. Mmmmm… dat lustte iedereen. Dit was het einde van een geslaagde culinaire cultuurdag.

De tweedeklassers op leeruitstap.
De kinderen van het tweede
leerjaar beleefden op 26 mei
een leuke en leerzame dag!
In het Prinsenpark maakten
we met de gids een lentewandeling in het bos en

rond de vijver. Met schepnetten mochten we allerlei
waterdiertjes opvissen. Spannend!
Na onze picknick bracht Marcel ons met de huifkar
naar de Hooibeekhoeve. We leerden over de boerderijdieren en proefden lekkere, verse melk. Heerlijk!

Integratie leerlingen 1ste leerjaar en toekomstige eersteklassers!
De voorbije maand konden de kleuters van de derde
kleuterklas al eens proeven van de sfeer in het eerste
leerjaar. Geen speelhoekjes meer, maar werken aan een
echte grote bank. Bij meester Danny en juf. Dorien werden de eerste
woordjes en
rekensommetjes
geleerd. Vol
enthousiasme
ging het eerste
huiswerk mee
naar huis. Wat
was het fijn.

‘Groenland’ in de
Vlieger
Onze leerlingen genieten
dagelijks van hun tuintje.
Elke morgen zie je hen vol
bewondering rond de bakken staan, met respect, vol
verwondering om het spontane groeien. Hun moestuintjes brengt zelfs veel

vruchten voort en dus
gingen ze aan het uitplanten. Zo kregen
onze eersteklassers al
wat plantgoed mee
naar huis. Een
VRUCHTBAAR succes!

Archeologische site
Het archeologisch onderzoek
op het terrein aan het Binnenpad is begonnen en de archeologen gaven maar al te graag
uitleg. Ze zoeken naar sporen
van nederzettingen uit de
Middeleeuwen (10de –12de
eeuw). Er wordt een oppervlakte van 3300 m² afgegraven op 10 dagen. Onze 3de
graad ging een kijkje nemen
en kreeg antwoord op de vele
vragen die ze hadden.
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Schoolreis Bokrijk
Op vrijdag 22 mei trok de 1ste graad naar Bokrijk. In het
openluchtmuseum keken onze leerlingen hun ogen uit! Ze
zagen hoe mensen en dieren vroeger leefden, hoe wol en boter werd gemaakt, hoe de hoefsmid de hoeven van het paard
verzorgde. Ze gingen zelfs naar de kerk. Maar oeps …. Daar
kregen ze straf want ze zaten niet juist. Meisjes moesten links
zitten en de jongens rechts. De schandpaal was wel eng, maar
gelukkig hadden we geen stoute kindjes bij. Al die oude gebouwen en voorwerpen, dat was echt wel de moeite waard!
’s Middags picknickten ze
en daarna was het tijd om te
ravotten.

Een prachtige zonnige dag die jammer genoeg te snel voorbij ging!
Het MEGA project
Mijn Eigen Goed Gedacht is toch wel belangrijk om dat regelmatig te
durven uiten. Voor jongeren niet eenvoudig om NEEN te durven zeggen. Neen tegen pesten, alcohol, sigaretten, …. Cyber pesten. Heel wat
uitdagingen die op hen af komen maar hoe gaan ze er mee om. Groepsdruk is iets HEEL verwoestend, verplettend en waar blijft de eigenheid,
hoe ga je er mee om.
Dat moet geleerd worden, daar moet over gesproken worden. Kinderen
moeten de kans krijgen en geleerd worden dat NEEN zeggen mag en
heel belangrijk is. Neen zeggen zorgt voor een sterke persoonlijkheid en
zorgt dat je zelfstandig je eigen weg kan kiezen. Aan deze doelstelling
heeft de agent in het MEGA project onze zesdeklassers meegenomen en
hen geleerd hoe er mee om te gaan. Een zinvol project dat hen sterker
zal maken om de overstap naar het secundair te maken.
Bedankt agent!

Kermis in de Vlieger super leuk!
Eendjes vissen, op de paardenmolen rijden of gewoon een lekker frietje eten,
…
Kermis
is genieten!
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HOPSABEES wordt een aardbeienfeest bij de kleuters!
.
De Veiling van Hoogstraten lanceerde het project Hopsabees met als doel het stimuleren van gezonde voeding en beweging bij
jonge kinderen. De oefeningen in het lessenpakket zijn speciaal ontwikkeld rond gezonde voeding en beweging. Onze kleuterjuffen vinden het promoten van een gezonde levensstijl erg belangrijk en maakten van Hopsabees een aardbeienprojectweek. Er
werd geknutseld, geschilderd,
gekookt en de afsluiting was
het aardbeienfeest waar vooral
geproefd werd. En of het lekker was!! Bedankt aan alle
helpende handen!
Juf Britt kreeg zelfs en geweldige aarbeienplant en ging
met de kleuters aan het planten.
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

1
2
Medisch onderzoek Schoolfoto 1KK
1KK
Zwemmen lager en
kleuters

Donderdag
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Vrijdag

Zater Zondag

3
fruitdag

4
Medisch onderzoek 1KK
IOK 1-2-3de
leerjaar

5
IOK 4-5-6de
leerjaar
Beekse Bergen
3de leerjaar

6

7

8
Schoolreis
kleuters

9
Toetsenperiode

10
Fruitdag
Opendeurdag
Oranje Tijgers
VERRASSING

11

12

13

14

15

16
OVSG toetsen
6de

17
Fruitdag

18

19

20

21

25

26
Oudercontact
voor 2A
14:30 tot 19:00

27

28

Zwemmen voor
Lager en kleuter
OVSG toetsen 6de
leerjaar
toetsenweek
22
Uitstap 1ste leerjaar

OVSG toetsen

23
Uitstap lager
Home cinema
kleuters

24
Geen fruit

Rapport wordt
mee gegeven
De Putten lager

29
30
Diploma 3de kleuViering
terklas
11:55 begin van
Oudercontact lager
de vakantie
Uitreiking diploma
6de klassers

Familiaal nieuws!
Jong leven bij
- Arend Sneyers (6B) werd grote broer van Thomas

We namen deze maand afscheid van:
-Onze oprechte deelneming aan de familie.




28 augustus opendeurdag van 18:00 tot 20:00
Dinsdag 1 september start schooljaar 2015-2016

Facultatieve verlofdagen 2015-2016:



28 september 2015
3 juni 2016

Pedagogische studiedagen 2015-2016:



vrijdag , 23 oktober 2015
Woensdag, 25 november 2015

Vliegerfes10val

