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‘De Vlieger zwermt uit’, was ons jaarthema
We hebben dit schooljaar heel wat zwermtochten afgelegd.
- De bijenkorf van De Vlieger bestond uit 19 bijenkorven voorzien
van digiborden en alle moderne leermiddelen om alle bijen gemotiveerd en leergierig
te houden.
- De naarstige bijen van De Vlieger, 377 jonge werksters en darren, leerden binnen hun kleine
samenleving sociale relaties uitbouwen en plaveiden een weg van verdraagzaamheid.
Telkens werden ze opgevangen met wijze raad en in elke korf kregen ze pedagogie en didactiek
op hoog niveau.
- Onze korven werden onderhouden door leerkrachten, secretaressen, Evy en ons team van
poetsvrouwen die zorgden dat alles tot in de puntjes bleef.
- De honing was zoet en we onthouden de smaak van:
 de fijne herinneringen, de warme momenten van intens geluk die we dit
jaar beleefden. We laten los de minder fijne dingen, de momenten van
ontgoocheling en verdriet.
de ontmoetingen, de momenten dat we elkaar positief hebben geraakt
daardoor rijker zijn geworden en vleugels kregen.
 de hoogtepunten van de projecten van dit schooljaar: de sportdag, de
bosklassen, de sneeuwklassen, de studiereizen, de kersthappening, de
musical ‘Kwien’,
terug in de tijd in Barak Bizar en ook de gewone alledaagse dingen. De samenhorigheid,
de spirit waarmee al deze projecten tot een goed einde werden gebracht.
- We kregen ook hulp van buitenaf, de helpende handen van lees, knutsel, schilouders
(grootouders), leden van het oudercomité, die ervoor zorgden dat de honing overvloedig
stroomde.
- Uitzwermen doen dit jaar onze duo-voorzitsters Nathalie en Caroline. We konden de
voorbije jaren rekenen op hun gedreven enthousiasme. Ze hebben de groep van het
oudercomité gemaakt tot een aangename bende die naast het samen werken ook samen
plezier maakten. Bedankt voor jullie inzet.
- Ook John zwermt uit met weinig woorden maar rationeel, met een kwinkslag en to the point.
Bedankt voor al die fijne momenten.
- Dit levensjaar zit erop, tijd om twee maanden uit te zwermen en nieuwe oorden te verkennen.
Tijd voor vakantie en dat is:
 Zorgen dat door jouw bijdrage, deze vakantie een beetje mooier wordt, menselijker,
liever en zachter.
de hemel vol wolkjes van tederheid fluisteren
 het onrecht uitschreeuwen vanaf de hoogste wolkenkrabbers
 de handen van je lijf applaudisseren voor rechtvaardigheid
 hees worden van “DANKJEWEL” te zeggen
EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE
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PERSONEEL SCHOOLJAAR 2014-2015
Directie:

Viviane Wouters

Kleuteronderwijs:
Instapklas Groene Kikkers:
Tinne Moorkens
Witte Schapen:
Hilde Van de Perre
Paarse Olifanten:
Bieke Van Ballaer
Rode Vlinders:
Stefanie Jonckers
Blauwe Vissen:
Britt Moris
Gele Giraffen:
Inge Verheijen
Kinderverzorgster:
Tinne Bellens
Extra hulp: 1 dag Sandra Wuyts
1 dag Ellen Janssens

Lager onderwijs:
1A:
1B:
2A:
2B:
3A:
3B:
4A:
4B:
4C:
5A:
5B:
6A:
6B:

Dorien Robben
Danny Borgmans
Hilde Colen (1/2) + Sanne Haest (1/2)
Griet Vanheuckelom (4/5) + Sanne Haest
Annemie Van Herck (3/5) + Nele Van Gorp(2/5)
Ann Van Olmen (1/2) + Carine Van Gorp (1/2)
Jef Vangeel
Cindy Mertens
Annelies Appels
Sabrina De Kort
Jef Janssens (4/5)+ Sanne Haest
Joos Meeus
Griet Meeus (4/5) + Annemie Van Herck

Leerkracht RKG:
Leerkracht NCZ:
Leerkracht Prot. Godsd.:
Leerkracht Islam:
Zorgcoördinator:

Ingrid Van den Brandt
Indra Dekker
Leentje Ceelen
Duran Ay
Conny Neefs

ICT-Coördinator:
Leerkrachten lich.opv.:

Jente Vandoninck
Anne Smets
Gert Raeymaekers
Mieke Gijbels
Ann Daneels
Rita Blockx
Chris Geudens
Renilde de Laet
Maria Cools
Mai Vosters
Evy Van Ammel:
Greet Janssens
Monica Van der Auwera
Frieda Meeuwssen
Simonne Geudens

Administratief personeel:
Middagtoezicht:

Logistiek personeel:

Hip, hip, hoera voor de jarigen van juni, juli en augustus!
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Een zwermtocht naar Gent: een schot in de roos!
De kinderen van het vierde leerjaar veroverden Gent, geruggensteund door de gevaarlijke Dulle Griet. Hiermee bedoelen we een kanon uit de Middeleeuwen en niet één van
de juffen van onze school. De schoolreis was een knaller
door een bezoek aan de “De school van Toen”, het Gravensteen en de wandeling door de oude stad. Als kers op de
taart bezochten we de speeltuin in wachtebeke.

Zwermend door het Prinsenpark met boswachters John en
Gert!
Deze parkwachters zetten met de lln. van ‘t 5de een ferm boompje
op , over het reilen en zeilen in hun boeiende en interessante job
als boswachter.
Een ‘uilskuiken’ ( zie foto) , een naaktslak in haar blootje, een dode mol , een veer van een
buizerd … niets ontsnapte
aan de leergierige blikken
van de kinderen tijdens de rondleiding.
Een nachtvlinder die ‘dagactief’ is, een veelkleurige vlinder met
‘Kleine vos’ als naam, … allerlei leuke weetjes maakten er samen
met de gezellige fietstocht , de smakelijke picknick en het speeluurtje in het speelbos een toffe uitstap van, en dit alles onder een fantastisch stralend lentezonnetje!

Schooljaar 2014-2015 Vakantie en vrije dagen:

-Maandag 29 september: vrijaf facultatieve
vrije dag
-Woensdag 22 oktober: pedagogische studiedag:
vrijaf
-Herfstvakantie: van 27 oktober t.e.m. 31 oktober
-Dinsdag 11 november: wapenstilstand: vrijaf
-Woensdag 26 november: ped. Studiedag: vrijaf
-Kerstvakantie: van 22 december t.e.m. 2 januari
-Woensdag 21 januari: pedagogische studiedag:
vrijaf
-Krokusvakantie: van 16 februari t.e.m.
20 februari
-Vrijdag 13 maart: vrijaf facultatieve vrije dag
-Paasvakantie: van 6 april t.e.m. 17 april
-Vrijdag 1 mei: Feest van de arbeid: vrijaf
-Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag: vrijaf
-Vrijdag 15 mei: dag na OHH: vrijaf
-Maandag 25 mei : Pinkstermaandag: vrijaf

Opendeur:
-Vrijdag 29 augustus tussen18.00
uur - 20.00 uur
voor alle leerlingen en hun ouders.
Hervatting lessen:
-Maandag 1 september
Bosklassen: van 12 november t.e.m.
14 november
Sneeuwklassen: van 4 februari t.e.m.
11 februari
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Onze oudste kleuters zwermen uit en worden toekomstige eersteklassers!

De zesdeklassers zwermen uit naar het secundair!

Dag Jannes, Wout, Flor, Ben,
Jelle, Jana, Eveline, Trine,
Emma, Toos, Jomana, Arman,
Adwin, Jesper, Emran, Nakaï
Klas: 6A
Meester Joos

Dag Fons, Sander, Thomas,
Senne, Jens, Tom, Valentijn,
Nicolaye, Sarah, Sam, Lien,
Bo, Jill, Fien, Yoni, Jana, Karen.
Klas: 6B
Juf Griet

En nu zwerm je je eigen weg!
Mag hij recht zijn als een laserstraal, maar afgebogen door het krachtveld van vrienden.!
Mag hij niet al te hard zijn maar voorzien van vangrails van liefde!

