
Een decennium kleuterschool … 10 jaar BASISschool … een FEESTjaar! 

Onze top TIEN van de voorbije 10 jaar:  

 

 - BASISschool: een basis is een steun, een grondvest  

    waarop je verder bouwt,  met draagkracht en dat is onze kleuter- 

    school.  

 -  is 10 jaar geleden als kleuterteam een weg gebaand te hebben 

               doorheen onze school. 

 - uitgegroeid tot één team met pedagogisch inzicht zodat elke kind  

    zich kan ontwikkelen en ontplooien van 2,5 tot 12 jaar. 

 -  is het hanteren van  één doelstelling: “goed onderwijs voor elk  

    kind en onderwijs op maat van elk kind!” 

 -  is het werken aan één doorlopende lijn van afspraken, regels, inhoudelijke werking, projecten. 

 -  is het zorgen voor een lage drempel van kleuterschool naar lager door inzet van leerkrachten die 

    zorg en bewaking bij kleuters op zich nemen. Samen overleggen van kindvolgsysteem tot  

    praktische afspraken. 

 -  is het organiseren van dagelijks overleg: zodat leerkrachten elkaars talenten benutten en samen 

    plaveien aan een degelijk onderwijs. De doorlichting van 2 jaar geleden gaf ons een 10/10  

    dat was een bekroning van ons werken. 

 -  is loskomen van het krijttijdperk en nu werken in een digitale wereld met DIGIborden. 

 -  is streven en werken aan dagelijkse verbeteringen,  nieuwe pedagogiek, nieuwe inzichten en 

    visies, nieuwe materialen blijven exploreren, verkennen en dan doelbewust toepassen. 

 -  is dankbaar zijn voor het vertrouwen dat, jullie, ouders hebben in onze school. 

    Opvoeden doen we samen en daarom willen we luisteren, en mee zoeken naar oplossingen bij  

                problemen. 

 

Elke 10de van de maand kleuren we onze kalender in want dan komt er een verrassing op ons af. 
  

 

 

Nu 10  jaar later tellen we in ons TIN jaar: 

 - 104  kleuters in 6 kleuterklassen  

 - 256 leerlingen in  het lager in 13  klassen 

 

 

 

Nu jaar later hebben wij  rimpels meer (of meer?): 

 

 

 - maar het enthousiasme bij het team is nog even groot.  

 - de inzet en de zorg om jullie kinderen is en blijft onze hoofdbekommernis.  

 - met veel positivisme, geduld en begrip startten we nog elke dag,  om het beste van onszelf te  

    geven en de dag zo mooi mogelijk in te kleuren.  
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Samen met leerlingen, leerkrachten en met jullie, ouders, willen we gaan voor een vei-

lig verkeer: 

 

VEILIGE afspraken met onze ouders dat verdient een 10: 
 Op tijd op school: 

  - mogen we vragen dat ieder kind tijdig op school aanwezig is 

          - te laat komen is voor je kind niet aangenaam want zij krijgen de opmerking  

      van de leerkracht. 

   Op de speelplaats: 

Kleuters: 

 - ouders mogen hun kleuter tot op de speelplaats brengen, bij de juf 

  - beperk een lange afscheidsceremonie, want dat maakt het nog moeilijker 

               voor je kleuter. 

Kinderen van de lagere school: 

 - onze kinderen vinden het erg fijn om ‘s morgens hun vriendjes te 

    te ontmoeten 

 - geef je kind de tijd en ruimte om ook ‘s morgens hun plaatsje te vinden. 

  - we vragen dat de ouders de kinderen afzetten aan de poort. 

 - GEEN OUDERS op de speelplaats van het lager! 

  Veilig naar huis: 

 Kleuters: 

  - ‘s morgens mogen onze kleuters op de speelplaats worden afgezet 

 - ‘s middags en ‘s avonds mogen alle ouders bij het 1ste belsignaal hun  

   kindjes in de klassen afhalen. NIET VROEGER BINNEN DE  

   SCHOOLPOORT KOMEN! 

 Kinderen van de lagere school: 

  - alle fietsers en voetgangers die vóór de rij worden afgehaald, verzamelen 

    aan de poort en wachten bij de juf op (groot)ouders: 

   Mgr. Heylenstraat bij juf Ingrid of juf Griet 

   Mgr. Cardijnstraat bij juf Conny 

   kinderen worden door de ouders bij de juf afgehaald en mogen  

      NIET ALLEEN BUITEN DE SCHOOLPOORT 
 - om een vlot verloop van de rijen naar de Lichtaartsebaan, de Markt, de Geelsebaan 

   en het klooster te garanderen, willen we aandringen om bij voorkeur de kinderen 

   af te halen aan het eindpunt van de rij 

  - hou de straten rond de school verkeersarm maak gebruik van: 

   de KISS en RIDE zones aan de Lichtaartsebaan (ook ‘s morgens) 

    parkeer aan de eindpunten van de : 

     - Markt 

     - Geelsebaan 

     - Nachtegaalstraat 

 - ouder, van een kind, van het lager wachten buiten de schoolpoort. 

   Ook als je al een kleuter hebt opgehaald. 

  VEILIGHEID VAN ONZE KINDEREN OP DE EERSTE PLAATS! 

          - poort Mgr. Cardijnstraat gaat dicht om 09.00 uur tot einde schooldag.   
 Gebruik fluo- materiaal: 

  - ieder kind heeft een fluo-hoes van de school 

  - voorzie de hoes van voor-en achternaam, de hoes blijft eigendom van de school        

  - gans het schooljaar gebruiken we de fluo-hoes voor onze boekentas of rugzak  

    zowel fietser als voetganger 

   - fluorescerende vestjes blijven in de school om tijdens uitstappen aan te doen 

   - fluohoes versleten: 

     breng ze binnen op secretariaat en je ontvangt een nieuwe hoes 

   - fluohoes verloren: 

     koop een nieuwe aan voor de prijs van €4 

     fluohoes over: breng ze gerust binnen op de school.  
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Ziek dat is zeker geen                 :  
 

Bij ziekte van leerplichtig kind van 6 jaar: 

 altijd voor 10:00 de school verwittigen 

 ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen een roos briefje  

   ( maximum 4 per schooljaar) van de school met handtekening van ouders. 

 afwezig één of meerdere dagen de week  voor of na een vakantieperiode  

    ALTIJD een ziektebriefje van de dokter.  

 

Een gezonde brooddoos verdient een                    : 
  - gezonde tussendoortjes: 

   een stuk fruit, een wortel, een koek (zonder chocolade) 

   woensdag is het alweer gratis fruitdag. Bedankt oudercomité! 

  - gezonde drankjes: 

   water mag de ganse dag in drinkbus. 

   geen blik of glas. 

  - gezonde boterhammetjes:  
   in een brooddoos 

   mijn beleg moet niet altijd zoet zijn, wissel af.  

 

Hip hip hoera en een 10 voor mijn verjaardag:  
- in de klas staan we dan even in de kijker ( kleuters en lager)  en worden we gevierd 

          maandelijks hebben de kleuters een feestje van de maand en staan alle jarigen  

              van  die maand nog eens in de kijker 

        - ik mag trakteren met een zelfgebakken cake, wafel, … maar beperkt.  

                               - ik mag voor de hele klas wat  lekker fruit of groenten meebrengen ook weer beperkt 

                               - we eten dit altijd in de klas na het vieren op. 

 

Een                    voor verzorgde opendeurdagen en inleefdagen voor nieuwe instappers: 

Een voor leuke vrije dagen: 
 -Maandag 29 september:  vrijaf facultatieve vrije dag. 

   -Woensdag 22 oktober: pedagogische studiedag: vrijaf voor alle leerlingen. 

   -Herfstvakantie: van 27 oktober t.e.m. 31 oktober. 

   -Dinsdag 11 november: wapenstilstand: vrijaf. 

   -Woensdag 26 november: pedagogische studiedag: vrijaf voor alle leerlingen. 

   -Kerstvakantie: van 22 december t.e.m.  2 januari. 

   -Woensdag 21 januari: pedagogische studiedag: vrijaf voor alle leerlingen. 

   -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. 

Inleefdagen voor 2,5 jarige kleuters! 

Telkens op woensdag van 09.00 uur-12.00 uur,  

in de groene kikkerklas. 

  Woensdag 15 oktober 2014 

  Woensdag 3 december 2014 

  Woensdag 28 januari 2015 

  Woensdag 18 maart 2015 

  Woensdag 29 april 2015 

  Woensdag 10 juni 2015 

Opendeurdagen: 

 Zondag 18 januari 2,5-jarige kleuters: 

 van 10.30 uur-12.00 uur 

 Woensdag 22 april infoavond voor de  

     toekomstige eersteklassers 

 Zondag 10 mei opendeurdag  

 Zondag 31 mei opendeurdag  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 

Begin schooljaar 

“10 jaar basisschool 

2 

- 6de lj naar de 

appelboer 

3 

Infoavond : kleuters 

19.30 uur 

4 

 

5 

-viering lagere 

school 

6 7 

8 

-zwemmen voor  

 lager 

-Zwemmen voor 

BV-GG en 4-jarigen 

PO 

Infoavond: 

- 19 uur 4de lj. 

- 19.30 uur 5de lj. 

9 

 

              10 

 

-Start fruitdag 

Infoavond: 

-19 uur 1ste lj. 

-19.30 uur 3de lj. 

-bezoek Olympische 

fakkel 

-verrassing 

11 

Infoavond: 

-19 uur 2de lj. 

-19.30 uur 6de lj. 

12 

 

13 14 

15 

-zwemmen voor  

1A en 1B 

-bezoek Masereel 

Centrum 3B/4V 

16 

-bibbezoek 

-bezoek Masereel 

Centrum 6A/4A  

17 

-fruitdag 

 

 

 

18 

-bezoek Masereel 

centrum 3A/5A 

19 

-cultuurdag 

voor het derde 

leerjaar 

-studiereis 4de 

leerjaar naar  

Archeon 

-bezoek Mase-

reel Centrum 

6B/5B 

20 21 

22 

-zwemmen voor  

  4-jarigen PO en 5-

jarigen BV + GG 

-Zwemmen voor het 

lager 

-verkeerspark voor 

5de lj. 

-sportdag voor de 

kleuters 

-med. onderzoek 

1ste lj. 

23 

 

24 

Scholenveldloop: 

- VM: lager 

- NM: kleuters 

 

-fruitdag 

 

-O.C. startvergade-

ring om 20.00 uur 

25 

 

 

 

26 

-Technopolis in 

Gbs de vlieger: 

Geheim agent 

voor het 3de lj. 

-verkeerspark 

voor 6A 

27 28 

   29 

VRIJAF: 

FACULTATIEVE 

VRIJE DAG 

30 

-Verkeerspark 

voor 6B 

     

SEPTEMBER 2014 

NIET VERGETEN :  

je kan ze nu al invullen voor dit schooljaar! 

Documenten op school te verkrijgen of via website te downloaden. 

Het oudercomité nodigt op 20 november een gastspreker uit met als thema “talenten 

en positief opvoeden”. Prik deze datum in je agenda en hou hem alvast vrij! 
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KLEUTERONDERWIJS: 

Groene kikkers       Tinne Moorkens  moorkenst@gbsdevlieger.be 

Witte schapen  Hilde Van de Perre vandeperreh@gbsdevlieger.be 

Rode vlinders  Stefanie Jonckers  jonckerss@gbsdevlieger.be 

Paarse olifanten  Bieke Van Ballaer  vanballaerb@gbsdevlieger.be 

Blauwe vissen  Britt Moris  morisb@gbssdevlieger. 

Gele giraffen         Inge Verheyen  verheijeni@gbsdevlieger.be 

Kinderverzorgster     Tinne Bellens  bellenst@gbsdevlieger.be 

Extra ondersteuning: Sandra Wuyts  wuytss@gbsdevlieger.be 

   Janssens Ellen   janssense@gbsdevlieger.be 

 

 

LAGER ONDERWIJS: 

1A  Dorien Robben  robbend@gbsdevlieger.be  

1B  Danny Borgmans  borgmansd@gbsdevlieger.be 

2A  Hilde Colen  colenh@gbsdevlieger.be 

  Sanne Haest  haests@gbsdevlieger.be 

2B  Griet Vanheuckelom vanheuckelomh@gbsdevlieger.be 

  Nele Van Gorp  vangorpn@gbsdevlieger.be         

3A  Annemie Van Herck vanhercka@gbsdevlieger.be 

  Sanne Haest  haests@gbsdevlieger.be 

3B  Ann Van Olmen  vanolmena@gbsdevlieger.be 

  Carine Van Gorp  vangorpc@gbsdevlieger.be  

4A  Jef Vangeel  vangeelj@gbsdevlieger.be 

4B  Cindy Mertens  mertensc@gbsdevlieger.be 

4C  Annelies Appels  appelsa@gbsdevlieger.be 

5A  Sabrina De Kort  dekorts@gbsdevlieger.be 

5B  Jef Janssens  janssensj@gbsdevlieger.be 

  Nele Van Gorp  vangorpn@gbsdevlieger.be 

6A  Joos Meeus  meeusj@gbsdevlieger.be 

6B  Griet Meeus   meeusg@gbsdevlieger.be  

  Annemie Van Herck vanhercka@gbsdevlieger.be 

Gymleraars: Anne Smets  smetsa@gbsdevlieger.be  

  Gert Raeymaekers  raeymaekersg@gbsdevlieger.be 

Zorgleerkracht: Conny Neefs  neefsc@gbsdevlieger.be  

ICT-coördinator:  Jente Vandoninck  vandoninckj@gbsdevlieger.be 

Administatief personeel: Mieke Gijbels 

                                            Ann Daneels  secretariaat@gbssdevlieger.be 

 

Directie:  Viviane Wouters   devlieger@skynet.be 

      woutersv@gbsdevlieger.be 

    

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) 

-GBR Peperstraat 24 2470 te Retie   

   (Directie: De heer Guy Mermans, Schepen van onderwijs: Mevr. Thomas Wynants) 

-De Meikever  Meistraat 148 te 2480 Dessel   

   (Directie: Mevr. Anne-Marie Luyten , Schepen van onderwijs: Mevr. Pascale Segers) 

   (Directie: De heer Marc Feyen, Schepen van onderwijs: Mevr. Pascale Segers) 

- GBS Voorheide De Brulen 2 te 2370  Arendonk  

   (Directie: Erik De Vocht, Schepen van onderwijs: Mevr. An Hermans) 

- GBS Sint-Jan Kerkstraat 11te 2370  Arendonk  

   (Directie: Jan Van Gorp,Schepen van onderwijs: Mevr. An Hermans) 

De administratieve zetel is gevestigd in de Gemeentelijke Basisschool Retie  Peperstraat 2, 2470 te Retie 

 

Middagtoezicht: 
  

Rita Blockx 

Chris Geudens 

Renilde de Laet 

Maria Cools 

Mai Vosters 

 

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken: 

 

Leerkracht RKG: Ingrid Van den Brandt  

     vandenbrandti@gbsdevlieger.be 

 

Leerkracht NCZ: Indra Dekker   

                  dekkeri@gbsdevlieger.be  

       Sarah Van de Pol   

                   vandepols@gbsdevlieger.be 

 

Leerkracht Prot.: Leentje Ceelen   

                    ceelenl@gbsdevlieger.be  

  

Leerkracht Islam: Duran Ay  

                    ayd@gbsdevlieger.be 

Logistiek personeel:
  

Evy Van Ammel:  

Greet Janssens 

Monica Van der Auwera 

Frieda Meeuwssen 

Simonne Geudens 


