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DE VLIEGER JOUW HOEKSTEEN 

 
Tien maanden lang zijn we samen geweest. 

 

We hebben een jaar gebouwd met: 

 stenen van vriendschap;  

 we hebben geprobeerd er het beste van te maken en dit gaat 

vaak samen met vallen en opstaan. Vallen is moeilijk maar uit 

opstaan leren we heel wat. Dat hoort nu eenmaal bij groot wor-

den!  

 stenen van geduld. 

We hebben elkaar de ruimte gegeven om te groeien en en te  

om te worden wie wij zouden willen zijn. 

 stenen van verdraagzaamheid.  

Respect voor ieders eigenheid voor ieders mogelijkheden voor ieders geaardheid. 

 stenen van vreugde. 

Nu even alle remmen los en tijd nemen voor vakantie en dat zingen we uit!  

We trekken er allen op uit. En laten alles achter ons en vertrekken met veel plezier en goesting op 

vakantie. Velen van ons zullen tijdens deze vakantie op reis gaan: naar de bergen van Oostenrijk of 

Zwitserland, naar de kusten van Spanje of Frankrijk, naar veel minder bekende en rustige landstre-

ken, in de Ardennen gaan stappen. Of gewoonweg thuis blijven en rust zoeken! 

 

Wat je tijdens je vakantie ook doet, wat je ook meemaakt, sta er geregeld eens bij stil. Laat het niet 

aan je voorbijvliegen als op een snelweg, maar hou af en toe even halt. Parkeer je eens in de zon 

om intens te genieten, om na te denken, om je in te zetten voor een ander, om dankbaar te zijn. Va-

kantie zit in je hoofd en kan overal! Genieten van eenvoudige dingen en zo de batterijen weer opla-

den is de kunst.  

Bedankt ouders en we wensen jullie en je kinderen een deugddoende vakantie toe! 

G.B.S.-DE VLIEGER 

Mgr. Heylenstraat  22 

2460  KASTERLEE 

Tel. 014/85.00.67 

Tel./Fax. 014/84.26.34 

E-mail: devlieger@skynet.be 

VAKANTIEREGELING SCHOOL 

 

De school is tijdens de grote vakantie geopend: 

 van 3 juli tem 7 juli van 9u-13u 

 van 18 augustus tem 31 augustus van 9u-16u30 of op afspraak 0496/18.12.05 

 

Opendeurdag woensdag 30 augustus 18u00—20u00 

 

Start van het nieuwe schooljaar: vrijdag 1 september 8u45 - 15u35 
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INTEGRATIEMOMENT 
Naar goede gewoonten vonden er ook in de maand juni weer integratiemomenten plaats. Deze 
keer gingen de leerlingen van het 6e leerjaar gezelschapsspelletjes spelen in de 3de kleuterklas. 
Groot en klein genoot van het gezellig samenzijn. 

MIDZOMERHAPPENING DE VLIEGER BOUWT 
Onze midzomerhappening was een mooie afsluiting van dit 
schooljaar, waarin we werkten rond het thema “De Vlieger 
bouwt”. 
Iedereen genoot met een drankje en een hapje van de optredens 
van onze kinderen.  
 
Bedankt aan alle ouders, familie en vrienden om 
van dit schoolfeest een gezellig samenzijn te  
maken! 
Bedankt ook aan de vele helpende handen en het 
oudercomité voor hun vrijwillige inzet! 

 Dankzij 
jullie 
was  
het  

TOP! 
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LEKKER VIES 
Steffie en Bea van de frima 'Fris en rein, ‘t moet niet te proper zijn" kwamen langs bij de Rode Papegaai-
en en Paarse Olifanten en zagen dat het op de Vlieger veel te proper was! Daar moest iets aan gebeu-
ren. Onze kleuters wilden daarbij helpen. We hebben gespeeld in de verf en in de modder, we hebben 
vieze voeldozen gemaakt, geglibberd in de zeep, 
drollen gemaakt en mochten zelfs eten met onze 

handen! Een week om nooit 
meer te vergeten! 

KABOUTERVERTELLING 
Onze blauwe vissen hebben ge-
noten van een leuke kabouterver-
telling.  
Er ging een journalist van Pasar 
vzw en een echte fotograaf met 
ons mee. 
Net een echte filmset met top-
sterren! 

3e LEERJAAR NAAR DE BEEKSE BERGEN 
Op maandag, 26 juni 2017 reisden de leerlingen van het derde leerjaar  naar ‘De 
Beekse Bergen’ te Hilvarenbeek. De roofvogelshow die ze bijwoonden was ge-
zellig, maar toch ook een beetje eng. Daar trokken onze dappere leerlingen zich 
niets van aan. De wandeling door het park was heel leuk en ze hadden ogen te 
kort om alles te vatten. De pret kon niet op wanneer onze kapoenen zich moch-
ten uitleven in het speeleiland!  Ze hebben zich enorm geamuseerd en hebben 
vele andere dieren leren kennen.   

 
 

 

EERSTE LEERJAAR OP ONTDEKKING IN OLEN 
 In de voormiddag deden we verschillende workshops. We maakten 'de pot van Olen' uit klei, deden een letterzoek-
tocht, maakten rijstpap en konden we ons uitleven tijdens een leuk bewegingsparcours. In de namiddag gingen we 
op tocht met de huifkar. We gingen naar de molen en daar kregen we uitleg van de molenaar! Het was een super 
leuke dag met zeer veel verschillende activiteiten. 
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FIETSEXAMEN 
De leerlingen van het zesde hebben hun grote fietsexamen afgelegd. Tijdens dit examen moesten ze een tocht ma-
ken doorheen Kasterlee en onderweg moesten ze zelf op een veilige manier banen kruisen en oversteken. Op elk 
gevaarlijk punt stond er dan een ouder, een politieman of een leerkracht die toekeek en noteerde of de leerling alle 
regels respecteerden.   

PAARSE OLIFANTEN OP BEZOEK IN 3MASTER 
Op uitnodiging van de mama van Sien zijn we op bezoek geweest bij haar klas in  
de 3master. Het was een fijne namiddag samen met de leerlingen.  
We konden in groepjes springen op het springkasteel, met de parachute turnen en  
hebben zelfs koekjes gebakken. Heerlijk! Het was een leuke ervaring voor onze  
kleuters maar ook voor de leerlingen van de 3master!  
 
Bedankt voor de ontvangst Brenda!  

BEZOEK AAN DE HOOIBEEKHOEVE EN HET PRINSENPARK 
Op dinsdag 30 mei ging het 2e leerjaar een hele dag op 
uitstap. Een gids nam ons mee op stap in het Prinsenpark. 
Daar gingen we op zoek naar de voetstappen van de fee. 
Onderweg leerden we heel wat over kikkers, insecten, bo-
men en zoveel meer. Sommige kapoenen hebben zelfs een 
kikker gekust, maar jammer genoeg kwam er geen prins 
tevoorschijn.  
We brachten ook een bezoek aan de Hooibeekhoeve.  
Een lieve dame nam 

ons mee naar de stallen met de koeien en de kalfjes. 
We mochten de dieren eten geven, de gang helpen 
vegen, en vooral de koeien en kalfjes aaien. We leer-
den dat 1 koe gemakkelijk 36 liter melk per dag kan 
geven! 
Het was een heel leuke en leerrijke dag! 

EEN SPRONG TERUG IN DE 
TIJD… NAAR DE MIDDELEEU-
WEN 
De leerlingen van het eerste leerjaar 
maakten een sprong in de tijd. Ze keerden 
terug naar de donkere Middeleeuwen en 
leerden  over het leven en de gewoonten 
van die tijd.  
Wist je dat : 
-  De eerste kastelen van hout werden 
gemaakt? 
- Je eerst schildknaap moest zijn, voordat 
je een echte ridder kon worden?  
- Onze jongens een eigen wapenschild hebben ont-
worpen? 
- De meisjes een mooie jonkvrouwenhoed hebben 
gemaakt? 

Als afsluiter van dit project hielden we een feest op het kasteel. Onze ridders hielden 
een toernooi en de jonkvouwen deden een mooie dans.   



Nieuwsbrief  jul i  2017                                                                            Pagina 5 

ONZE KLEUTERS OP STAP 
Om het schooljaar in stijl af te sluiten, trokken onze kleuters naar 
Megaspeelstad in Wechelderzande.  
Een echte speelstad waar onze kleuters genoten van de springkas-
telen, botsauto's, … Keitof! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze groene kikkers, bruine leeuwen en witte schapen beleefden een pretdag op school en ge-
noten van een tochtje met de huifkar. Daarna smulden ze van lekkere frietjes! 
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Proficiat aan onze 
toekomstige  
eersteklassers!  
 

Feestelijk en  
officieel namen zij 
afscheid van hun 
kleuterjaren! 
 
En nu leren lezen, 
rekenen en schrij-
ven! Hoe spannend! 
 
Veel succes in het  
eerste leerjaar! 

Onze zesde-
klassers nemen 
in stijl afscheid 
van de Vlieger! 
 
We wensen hen 
heel veel succes 
in het secundair! 
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          Het ga jullie goed! 
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Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte.  
 
Op  10 juni overleed Leen Taelman, grootmoeder van Feline (6B) en Dimas (3B) 
 
Op  12 juni overleed Lucien Coursier, grootvader van Matthew (6C) en schoonvader van  
Cindy Otten (oudercomité) 
 
Op 18 juni overleed Gusta Stappaerts, overgrootmoeder van Thijs Sterckx (6B) 
 
Op 24 juni overleed Jan Vrancken, vader van  juf Anne Vrancken (3A) 
 

JARIGEN  
VAN DE  

MAANDEN  
JUNI, JULI, AUGUSTUS 

 
Proficiat aan alle jarigen!  

Onze kinderen genoten van  
frietjes en worsten! 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2017—2018 
 
zaterdag 1 juli tem donderdag 31 augustus  zomervakantie  
 
woensdag 30 augustus, 18u—20u   opendeur, kennismaking nieuwe leerkracht  
 
vrijdag 1 september    eerste schooldag 
 
dinsdag 5 september    infomoment 2e lj (19u) en 5e lj (19u30) 
 
woensdag 6 september    infomoment kleuterschool 
 
donderdag 7 september    infomoment 1e lj (19u) en 6e lj (19u30) 
 
maandag 11 september    infomoment 3e lj (19u) en 4e lj (19u30) 
 
woensdag 13 september tem 15 september  bosklassen Durbuy 5e leerjaar 
 
maandag 25 september    vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 
vrijdag 13 oktober     vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
28 oktober tem 5 november   HERFSTVAKANTIE 
 
woensdag 29 november    vrijaf (pedagogische studiedag) 
 
23 december tem 7 januari   KERSTVAKANTIE 
 
31 januari tem 7 februari   sneeuwklassen 
 
10 februari tem 18 februari   KROKUSVAKANTIE 
 
31 maart tem 15 april    PAASVAKANTIE 
 
maandag 30 april     vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 
dinsdag 1 mei     vrijaf dag van de arbeid 
 
donderdag 10 mei    vrijaf O.H.-Hemelvaart 
 
vrijdag 11 mei     vrijaf brugdag 
 
maandag 21 mei    vrijaf Pinkstermaandag 
 
zondag 27 mei     opendeur 10u30—12u00 
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VERDELING VAN DE KLASSEN LAGERE SCHOOL SCHOOLJAAR 2017 - 2018 
 

 
 

Directie Viviane Wouters 

  

1A Dorien Robben 

1B Sanne Haest 

2A Hilde Colen (1/2) en Kala Pauwels (1/2) 

2B Griet Van Heuckelom (4/5) en Jelle Bastiaensen (1/5) 

2C Conny Neefs (1/2) en Jelle Bastiaensen (1/2) 

3A  Anne Vrancken 

3B Carin Van Gorp (1/2) en Ann Van Olmen (1/2) 

4A Kristien Gijbels 

4B Cindy Mertens 

5A  Sabrina Dekort  

5B Annelies Appels 

6A Annemie Van Herck en Nele Van Gorp (1/5) 

6B Griet Meeus en Nele Van Gorp (1/5) 

  

Zorg Conny Neefs en Kala Pauwels 

Lichamelijke Opvoeding Anne Smets en Gert Raeymaekers 

  

  


