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Jaarthema: Sportief de wereld rond!
Een jaar lang hebben we onze schoolactiviteiten vanuit sportieve ooghoeken bekeken. Eindtoernooi
was EK voetbal 2016. De Rode Duivels zijn doorgestoten tot de kwart finale en heel ons land was
verenigd en kleurde tricolore. Spijtig dat ze niet meer geselecteerd zijn voor de halve finale, we hadden het graag zien gebeuren.
Wij zijn een jaar als team de sportieve toer op gegaan en zijn Tousensemble gestapt, gefietst, ge …
stappentellerd de wereld rond getrokken. We zijn Sri Lanka (21.985 km afgelegd) doorgetrokken en
zijn gestrand in de Indische Oceaan op weg naar Australië (27.871 km). Dank aan alle stappers van
de Hap en Stap activiteit en ons team zette de allerlaatste stappen in onze Belgische driekleur .
In de Vlieger “tijd voor vervanging”
Op onze laatste schooldag 30 juni, zwaaiden we collega’s af die veel betekend hebben voor de Vlieger en die hun stempel drukten op onze werking.
Meester Jef Janssens, Jef Vangeel werden die morgen door collega’s feestelijk afgehaald en stonden
voor de laatste dag voor de klas . Beide leerkrachten genoten van de afsluitviering met de kinderen. ‘s
Avonds nog een gezellige feesttafel en zo werd die laatste schooldag heel speciaal. Juf Sonja en
meester Joos gaan samen met de twee Jeffen op 1 september met pensioen.
We bedanken hen allen voor hun jarenlange engagement voor De Vlieger en wensen hen het allerbeste!
En inderdaad aan de zijlijn staan de vervangingen zich al op te warmen om een nieuw spel te spelen.

Einde wedstrijd:

Onze match van 2015-2016 zit er op. Het is tijd voor vakantie en we zien elkaar terug in september.
Vakantie is:
−

geen synoniem voor op reis gaan. Vakantie zit in je hoofd!

−

extra tijd nemen voor jezelf, gezellig tafelen met vrienden, luieren in de zon, een hele dag op blote voeten lopen, genieten van het onverwachte.

−

het ‘moeten’ loslaten en het ‘mogen’ toelaten.

Daar kan geen dure cruise of exotische bestemming tegenop! Geniet van jouw vakantie!

Bedankt ouders en we wensen jullie en je kinderen een deugddoende vakantie toe!
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Derdeklassers op verplaatsing naar “De Beekse Bergen”
De leerlingen van het derde leerjaar op schoolreis naar het Safaripark 'De Beekse Bergen' te Hilvarenbeek. Best
gezellig een safaritocht met de boot en dan die boeiende gids. De derdeklassers weten nu alles van dieren. De
wandeling door het park was heel leuk en ogen te kort om alles te vatten.
Juf Sanne was kandidaat voor de roofvogelshow! Dapper!
De pret kon niet op wanneer onze kapoenen zich mochten uitleven in het speeleiland!

Kampioen ….
verkeerskampioen
Dit zijn de winnaars
die een jaar lang zich
verkeersveilig hebben opgesteld:
- helm
- fluo-hoes
- veilig op de fiets
Proficiat aan deze
verkeersveilige
ploeg!
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Stagebezoek bij Umicore of ‘t fabriek van Olen!
Het zesde leerjaar fietste naar
Umicore in Olen. Hun grootouders hebben het over het ‘Olens
fabriek’ dat de redding was voor
de grote armoede en werkloosheid. In 1912 werden in Olen de
eerste fabrieksgebouwen opgericht, alsmede een speciale
woonwijk voor de fabrieksarbeiders. Dit werd Sint-Jozef-Olen.
Het nieuwe dorp werd in 1913 al
een zelfstandige parochie. In
1922 werd de radiumfabriek, in
1925 de kobaltfabriek en in 1928
de koperraffinaderij gebouwd.
Radium werd uit Katangees erts
geproduceerd voor ziekenhuizen
en universiteiten.

Warmtecamera:
Deze thermische beeldvorming wordt ook bij de brandweer gebruikt. Zo
kunnen zij sneller een persoon in een kamer waarnemen.
Het is ook aanwezig in nachtvisiecamera’s van auto’s omdat fietsers/
voetgangers in het donker onmogelijk met het blote oog kunnen waargenomen worden.
Dankzij deze Umicore-technologie kan dit wel: gevaarlijke situaties worden
zo sneller gedetecteerd.

Ook nu nog produceren ze er
nikkel, kobalt en geranium. De
chemische processen werden er
aan onze leerlingen uitgelegd. In
een tijd van recyclage heeft dit
moderne bedrijf zelfs een afdeling waar ze oude gsm’s en oude
batterijen van Tesla's, … recupereren. In Olen bevindt zich ook
het onderzoekslaboratorium van
Umicore, waar tal van nieuwe
producten en toepassingen worden ontwikkeld.
Dit bezoek was de afsluiter van
een project van Umicore, waarbij zesdeklassers heel wat leerden over de bedrijfswereld en zo
hun eigen talenten ontdekten.
Genietend van de gezonde boslucht, fietsten onze leerlingen
naar Herentals en terug via het
hofke van Bayot.

Tweemaal dezelfde groep
leerlingen op foto
genomen met:
−
gewoon fototoestel
−
Warmtecamera
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Bezoek zesdes aan Aquamarijn!
Het concept doen we al jaren,
maar dit keer werd het een gepland bezoek aan Aquamarijn en
niet meer de Witte Bergen.
De wandeling zorgde voor gelukkige kinderen en bewoners en de
dans en koekjes werden door ieder gewaardeerd.
Een dikke duim van Louis!

Een unieke ervaring voor jong en oud! Bedankt aan de begeleiding voor deze ervaring!

Cosmodrome in Genk
Onze vijfdeklassers bekeken de Sterrenshow en
ontdekten de Grote en de
Kleine Beer. Nadien
volgde een Planetentocht
doorheen het domein. Als
afsluiter genoten ze van
de speeltuin in Bokrijk.

Data om te onthouden!

Facultatieve verlofdagen 2016-2017:

− 29 augustus: opendeurdag van 18u00 tot 20u00
− 1 september: start schooljaar 2016-2017

− maandag 26 september 2016
− vrijdag 3 februari 2017

Infoavonden:

Pedagogische studiedagen 2016-2017
vrijaf voor alle leerlingen:

−
−
−
−

maandag 5 september: 3de en 4de leerjaar
dinsdag 6 september: 2de en 5de leerjaar
woensdag 7 september: kleuters
donderdag 8 september: 1ste en 6de leerjaar

− woensdag 12 oktober 2016
− woensdag 8 maart 2017
− woensdag 24 mei 2017
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PERSONEELSPLOEG SCHOOLJAAR 2016-2017
Groene kikkers

Tinne Moorkens

moorkenst@gbsdevlieger.be

Witte schapen

Hilde Van de Perre / Ellen Janssens

vandeperreh@gbsdevlieger.be / janssense@gbsdevlieger.be

Bruine leeuwen

Ellen Janssens

janssense@gbsdevlieger.be

Paarse olifanten

Bieke Van Ballaer

vanballaerb@gbsdevlieger.be

Blauwe vissen

Britt Moris

morisb@gbssdevlieger.be

Gele giraffen

Inge Verheyen

verheijeni@gbsdevlieger.be

Rode papegaaien

Stefanie Jonckers

jonckerss@gbsdevlieger.be

Kinderverzorgster

Tinne Bellens

1A

Dorien Robben

robbend@gbsdevlieger.be

1B

Danny Borgmans / Kala Pauwels

borgmansd@gbsdevlieger.be / pauwelsk@gbsdevlieger.be

1C

Sanne Haest

haests@gbsdevlieger.be

2A

Hilde Colen / Kala Pauwels

colenh@gbsdevlieger.be / pauwelsk@gbsdevlieger.be

2B

Griet Vanheuckelom / Kala Pauwels

vanheuckelomh@gbsdevlieger.be/ pauwelsk@gbsdevlieger.be

3A

Anne Vrancken

vranckena@gbsdevlieger.be

3B

Ann Van Olmen / Carine Van Gorp

vanolmena@gbsdevlieger.be / vangorpc@gbsdevlieger.be

4A

Kristien Gijbels

gijbelsk@gbsdevlieger.be

4B

Cindy Mertens

mertensc@gbsdevlieger.be

5A

Sabrina De Kort

dekorts@gbsdevlieger.be

5B

Annelies Appels

appelsa@gbsdevlieger.be

6A

Annemie Van Herck / Nele Van Gorp

vanhercka@gbsdevlieger.be/ vangorpn@gbsdevlieger.be

6B

Griet Meeus / Nele Van Gorp

meeusg@gbsdevlieger.be/ vangorpn@gbsdevlieger.be

6C

Jelle Bastiaensen

bastiaensenj@gbsdevlieger.be

Gymleraars

Anne Smets

smetsa@gbsdevlieger.be

Gert Raeymaekers

raeymaekersg@gbsdevlieger.be

Zorgleerkracht

Conny Neefs

neefsc@gbsdevlieger.be

Leerkracht RKG

Ingrid Van den Brandt
Nele Van Gorp

vandenbrandti@gbsdevlieger.be
vangorpn@gbsdevlieger.be

Leerkracht NCZ

Indra Dekker
Sarah Van de Pol

dekkeri@gbsdevlieger.be
vandepols@gbsdevlieger.be

Leerkracht prot. godsdienst Leentje Ceelen

ceelenl@gbsdevlieger.be

Leerkracht Islam

Duran Ay

ayd@gbsdevlieger.be

ICT-coördinator

Jente Vandoninck

vandoninckj@gbsdevlieger.be

Secretariaat

Tinne Verrydt
Ann Daneels

secretariaat@gbsdevlieger.be
daneelsa@gbsdevlieger.be

Tel. 014/ 84 26 34

Directie

Viviane Wouters

woutersv@gbsdevlieger.be

Tel. 014/ 85 00 67

Onderhoudspersoneel: Evy Van Ammel, Monica Van der Auwera, Simonne Geudens, Greet Janssen, Frieda Meeuwssen
Middagtoezicht: Rita Blockx, Chris Geudens, Renilde de Laet, Maria Cools, Jos Bosmans
Onze school behoort tot de scholengemeenschap “De toverkijker”:
-De Vlieger Mgr. Heylenstraat 22 te 2460 Kasterlee
Directie: Mevr. Viviane Wouters,
Schepen van onderwijs: Mevr. Griet Noyens
- De Pagadder Schoolstraat 33 te 2460 Lichtaart
Directie: Mevr. Anne Meeus, Schepen van onderwijs: Mevr.Griet Noyens
- GBS Retie Peperstraat 24 2470 te Retie
Directie: De heer Guy Mermans
-De Meikever Meistraat 148 te 2480 Dessel
Directie: Mevr. Anne-Marie Luyten ,
- De Kangoeroe Lorzestraat 37 te 2480 Dessel
Directie: De heer Marc Feyen,
- GBS Voorheide De Brulen 2 te 2370 Arendonk
Directie: Erik De Vocht, - GBS Sint-Jan Kerkstraat 11te 2370 Arendonk
Directie: Jan Van Gorp,
De administratieve zetel is gevestigd in de Gemeentelijke Basisschool Retie Peperstraat 2, 2470 te Retie
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Proficiat aan onze
toekomstige eersteklassers!
Feestelijk en
Officieel namen
zij afscheid van
hun kleuterjaren!

Onze zesdeklassers
nemen in stijl afscheid van de
Vlieger!

We wensen hen
heel veel succes in
het secundair!
Het gaat jullie
goed!

