
 

 

Sportief de wereld rond: 
    De vakantie lijkt al lang voorbij. Zelfs het nieuwe van de eerste schooldagen is er al 

af. Maar toch voelen we nog de warme gloed van de zomerzon , waar we deze vakantie in over-
vloed hebben van genoten. Met de mooie herinneringen van een deugddoende vakantie gaan we 
vol energie weer een nieuw schooljaar tegemoet.  

We willen er een sportief jaar van maken en dit onder het motto ‘ Sportief de WERELD rond’.  

 
Onze kinderen sporten in twee groepen: 

113 kleuters in 7 kleuterklassen 
253 leerlingen in het lager in 13 klassen 
 

Onze leerkrachten hebben ieder hun spelers opgevangen: 
Met veel positivisme zullen ze hun ploeg coachen, trainen en resultaten boeken. Ze trekken al 
sportend dit jaar de wereld rond en zetten zo verschillende landen in de kijker. Van EK naar de 
Olympische Spelen  en ieder neemt deel naar eigen vermogen. Regelmatig wordt er halt gehou-
den en de diversiteit van de eigen ploeg in de kijker gezet. Zij zijn klaar om dit jaar elk kind tot 
een hoger niveau te brengen zowel op cognitief, sportief als sociaal vlak.   
 

Deelnemen is belangrijker dan winnen! 
We zijn erg blij dat jullie je kinderen aan ons toevertrouwen.  
Opvoeden doen we samen! Blijf dus niet met problemen zitten. Aarzel niet om ons aan te spre-
ken wanneer er onduidelijkheden zijn. Problemen kunnen alleen worden opgelost als er over ge-

praat kan worden.  
 
We wensen onze leer-
lingen en ouders een boei-
end, leerrijk nieuw school-
jaar toe! 

 
Samen gaan we op spor-
tieve wereldreis waarbij 
deelnemen belangrijker is 
dan winnen. Elke deelne-
mer doet het op zijn eigen 
manier, naar eigen ver-
mogen met eigen capaci-
teiten. Dat maakt een 
school net zo  boeiend! 

G.B.S.-DE VLIEGER 
Mgr.  Heylenstraat   22  
2460  KASTERLEE 
Tel .014/85.00.67 
Tel/Fax secretar iaat  014/84 .26 .34  
E-mai l :  devl ieger@skynet .be  
Website :  www.gbsdevl ieger .be  
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- Sportieve en veilige afspraken voor iedereen: 
����  Op tijd op school: 
- Mogen we vragen dat ieder kind tijdig op school aanwezig is? 
- Te laat komen is voor kinderen niet aangenaam, want zij krijgen de  
opmerking van de leerkracht. 
 
����   Op de speelplaats: 

Kleuters 
- Ouders mogen hun kleuter tot op de speelplaats brengen. 
- Nog even een korte mededeling indien nodig, een kusje en neem afscheid. 
- Beperk een lange afscheidsceremonie, want dat maakt het vaak nog moeilijker. 

Kinderen van de lagere school: 
- Onze kinderen vinden het erg fijn om ‘s morgens hun vriendjes te ontmoeten. 
- Geef je kind de tijd en ruimte om ook ‘s morgens hun plaatsje te vinden.  
- Intussen weten onze kindjes van het 1ste leerjaar ook goed hoe het werkt en willen we vragen dat de ouders 
de kinderen afzetten aan de poort. 
- Op de speelplaats van het lager kunnen we GEEN  OUDERS toelaten! 
 

����  Veilig naar huis: 

Kleuters: 
- ’s Morgens mogen onze kleuters op de speelplaats worden afgezet. 

- ’s Middags en ‘s avonds mogen alle ouders bij het belsignaal hun kindjes in de klassen afhalen. 

- Ook nu willen we vragen om niet in de gangen te blijven hangen. De bel van het lager volgt dadelijk! 

  

Kinderen van de lagere school: 
- Alle fietsers en voetgangers die vóór de rij door (groot)ouders worden afgehaald, 
verzamelen aan de poorten en wachten daar bij juf Conny of juf Ingrid (woensdag 
juf Griet)  

- Kinderen mogen niet alleen doorgaan, ook niet tot op de parking. 

- Alle andere kinderen gaan met de rijen naar de Lichtaartsebaan, de Markt, de     

Geelsebaan en het  klooster. 

- 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 rijen van de: 

 * Markt 

  * Geelsebaan 

 * Nachtegaalstraat. 

- Wacht op je kind van het lager, buiten de schoolpoort ook als je al een kleuter hebt opgehaald.  

  Veiligheid van onze kinderen op de eerst plaats! 
- Poort Mgr. Cardijnstraat gaat dicht om 09.00 uur tot einde schooldag. 
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� Gebruik fluo-materiaal: 
• Ieder kind krijgt in het 1ste en 4de leerjaar 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. 

• Fluo hoes verloren dan vragen we om een nieuwe aan 
te kopen voor €3,50  

• Fluorescerende vestjes blijven in de school om  tijdens uitstappen aan te doen. 

 

- Ziek te bed: 
• Bij ziekte voor leerplichtig kind van 6 jaar: 
     - Altijd voor 10:00 de school verwittigen. 

     - Ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen een paars 

       afwezigheidsbriefje   (maximum 4 per schooljaar) van de  

       school met handtekening van de ouders  bezorgen. 

   

- Sporten en gezond eten horen samen: 

☺ 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. Woensdag is het waterdag. 

☺ Geen blik of glas. 

- Gezonde boterhammetjes: 

☺ In een brooddoos. 

☺ Mijn beleg moet niet altijd zoet zijn, wissel af. 

 

-  Jarigen in de kijker: 
 - In de klas worden de jarigen (kleuters en lager) gevierd. 
    - Maandelijks hebben de kleuters een feestje van de maand en zingen ze  
 voor alle jarigen. 

 - 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 na het vieren in de klas op.  

 - GEEN SNOEP meebrengen aub. 
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- Na sporten is het tijd om te relaxen!  
SLAAPKLASJE  in de Vlieger! 
- Voor een 2,5 jarige kleuter kan een schooldag lang duren en dan 
speelt de vermoeidheid vaak parten .  
-  We willen voor onze instappers de druk wat wegnemen en hen 
de gelegenheid geven om even de oogjes te sluiten. 

-  Een ECHTE SLAAPKLAS met eigen knuffel en / of tutje:   
⇒ de oranje tijgerklas is een rustige, knusse en uitnodigende slaap-

klas met  bedjes. 
⇒ vanuit de klas van de groene kikkers kan de juf onze slapende 

kleuters in ‘t oog houden.  

⇒ Niet alle instappers hebben nood aan slaap en zij kunnen gewoon in de groene  

kikkerklas blijven deelnemen aan de activiteiten. 

⇒ Het is gewoon deugddoend te zien hoe onze instappers genieten van hun middagdutje. 

 

- Sportieve vrije dagen:  
 ☺ Maandag 28 september 2015: facultatieve vrije dag 

 ☺ Vrijdag 23 oktober 2015: pedagogische studiedag: vrijaf 

 ☺ Herfstvakantie: van 31 oktober 2015 t.e.m. 8 november 2015 

 ☺ Woensdag 11 november 2015 : wapenstilstand: vrijaf 

 ☺ Woensdag 25 November 2015: pedagogische studiedag: vrijaf 

 ☺ Kerstvakantie: van 19 december 2015  t.e.m.  3 januari 2016 

 ☺ Krokusvakantie: van 6 t.e.m. 14 februari 2016 

 ☺ Paasvakantie: van 26 maart t.e.m. 10 april 2016 

 ☺ Donderdag 5 mei 2016 : Hemelvaartsdag: vrijaf 

 ☺ Vrijdag 6 mei 2016 : dag na OHH: vrijaf 

 ☺ Maandag 16 mei 2016 : Pinkstermaandag: vrijaf 

 ☺ Vrijdag 3 juni: facultatieve vrije dag  

 ☺ Donderdag 30 juni 2016 om 11:55: start zomervakantie: vrijaf 

   

 

Infomomenten: 
 
☺ Woensdag 20 januari 2016: infoavond voor de Groene        
Kikkers + ouders van toekomstige 2,5–jarigen 
☺ Woensdag, 20 april 2016: infoavond eerste leerjaar 
☺ Zondag, 22 mei 2016: opendeurdag eerste leerjaar en toe-
komstige 2,5- jarigen 

Openklasdag voor  2,5 jarige nieuwe in-
stappers: 
☺ Woensdag 21 oktober 2015 

☺ Woensdag 9 december 2015 

☺ Woensdag 27 januari 2016 

☺ Woensdag 9 maart 2016 

☺ Woensdag 20 april 2016 

☺ Woensdag 15 juni 2016 

Te onthouden data: 
Dinsdag, 24 november 2016: grootouderfeest 

Vrijdag 18 maart 2016: papadag 

Zondag 22 mei: happening (meer info volgt) 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  
 

1 

Begin schooljaar 

-Zwemmen voor het 
lager 

2 

 

3 
- 6de lj naar de appel-

boer 

4 

-viering lagere 
school 

5 6 

7 

-Zwemmen voor  
 6de lj B 

Infoavond: 
- 19 uur 4de lj. 

- 19.30 uur 5de lj. 

 

8 

 

9 

Infoavond: 

-19 uur 1ste lj. 

-19.30 uur 3de lj. 

 

10 

Infoavond: 

-19 uur 2de lj. 

-19.30 uur 6de lj. 

11 

Cultuurdag voor het 
derde leerjaar 

 

12 13 

14 

- Zwemmen voor  

Het lager 

15 

Bibbezoek 

16 

Start Fruitdag 

 

 

17 

 

18 

Studiereis 4de lj 
naar Archeon 

 

19 20 

21 

-Zwemmen voor  
Blauwe Vissen en 

Gele Giraffen 

-Technopolis in Gbs 
De Vlieger: Geheim 
agent voor het 3de lj. 

22 

-Infoavond voor de 
kleuters 

-VM: 6de lj naar het 
Prinspark 

23 

ZELF FRUIT MEE-
BRENGEN 

Scholenveldloop: 

- VM: lager 

- NM: kleuters 

  

24 

 

 

 

25 

 

26 27 

   28 

VRIJAF: 

FACULTATIEVE 
VRIJE DAG 

 29 30     

SEPTEMBER 2015 

Familiaal nieuws! 
Proficiat aan de gelukkige ouders: 
    - 7 juli 2015 Dereza, broer van Zana, Zele en Bra Yildiz 

 - 27 augustus 2015 Thibaut Laenen, broer van Kobe, Mats en Viktor  

 - 28 augustus 2015 Stan, broer van Vic en Jules Aerts 

 - Safa Akarmouche zus van All Mass en Sami 

 

NIET VERGETEN :  
je kan ze nu al invullen voor dit schooljaar!
Documenten op school te verkrijgen of via website te 
downloaden. 



 

 

PERSONEELSPLOEG SCHOOLJAAR 2015PERSONEELSPLOEG SCHOOLJAAR 2015PERSONEELSPLOEG SCHOOLJAAR 2015PERSONEELSPLOEG SCHOOLJAAR 2015----2016201620162016    

Groene kikkers       Tinne Moorkens/Paulien Goos     moorkenst@gbsdevlieger.be/goosp@gbsdevlieger.be 

Witte schapen       Hilde Van de Perre/ Paulien Goos    vandeperreh@gbsdevlieger.be/goosp@gbsdevlieger.be 

Paarse olifanten       Bieke Van Ballaer      vanballaerb@gbsdevlieger.be 

Blauwe vissen       Britt Moris          morisb@gbssdevlieger.be 

Gele giraffen       Inge Verheyen/Paulien Goos             verheijeni@gbsdevlieger.be/goosp@gbsdevlieger.be 

        Rode papegaaien         Stefanie Jonckers                           jonckerss@gbsdevlieger.be 

        Kinderverzorgster      Tinne Bellens            bellenst@gbsdevlieger.be 
        Extra ondersteuning   Paulien Goos                   goosp@gbsdevlieger.be 

   

1A  Dorien Robben/ Sus Govaerts robbend@gbsdevlieger.be / govaertss@gbsdevlieger.be   
1B  Danny Borgmans/  Kala Pauwels       borgmansd@gbsdevlieger.be / pauwelsk@gbsdevlieger.be 

2A  Hilde Colen/ Jan Meeus  colenh@gbsdevlieger.be / meeusj@gbsdevlieger.be 

2B  Griet Vanheuckelom/ Sus Govaerts vanheuckelomh@gbsdevlieger.be / govaertss@gbsdevlieger.be 

3A  Sanne Haest                      haests@gbsdevlieger.be 

3B  Ann Van Olmen/ Carine Van Gorp vanolmena@gbsdevlieger.be / vangorpc@gbsdevlieger.be 

4A  Jef Vangeel   vangeelj@gbsdevlieger.be 

4B  Cindy Mertens   mertensc@gbsdevlieger.be 

5A  Sabrina De Kort/ Anne Vrancken      dekorts@gbsdevlieger.be / vranckena@gbsdevlieger.be 

5B  Jef Janssens/ Kala Pauwels                 janssensj@gbsdevlieger.be / pauwelsk@gbsdevlieger.be 

5C  Annelies Appels                  appelsa@gbsdevlieger.be 

6A  Annemie Van Herck/ Jan Meeus        vanhercka@gbsdevlieger.be / meeusj@gbsdevlieger.be 

6B  Griet Meeus/ Jan Meeus                      meeusg@gbsdevlieger.be / meeusj@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          vandenbrandti@gbsdevlieger.be 
  Kala Pauwels   pauwelsk@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   

ICT-coördinator:  Jente Vandoninck   vandoninckj@gbsdevlieger.be   

 
Directie:  Viviane Wouters   woutersv@gbsdevlieger.be   

 
Onderhoudspersoneel: Evy Van Ammel, Monica Van der Auwera, Simonne Geudens, Greet Janssen, Frieda Meeuwssen 
 
Administatief personeel: Tinne Verrydt, Ann Daneels 
 
Middagtoezicht:  Rita Blockx, Chris Geudens, Renilde de Laet, Maria Cools,  
               Mai Vosters      
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 

-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 


