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10 jaar basisschool De Vlieger! 

1 september 2014 is een dag die onze kinderen niet snel zullen 

vergeten. Die eerste middag werden ze getrakteerd op een heuse 

friet met curryworst. Bedankt aan alle leden van het oudercomité 

voor deze fijne attentie.  

Ieder kind kreeg die avond een zakje met 

twee lekkere koekjes mee naar huis voor 

mama en papa, als dank voor het vertrou-

wen in De Vlieger. (Maar we hebben ver-

nomen, dat niet alle pakjes tot bij de be-

stemmelinge zijn geraakt!? Wat zou er toch gebeurd zijn?) 

 

Onze kleuters vierden 

deze 10de verjaardag 

op een leuke manier. 

De juffen van de jong-

ste kleuters knutselden 

samen met de klaspop-

pen en de kleuters een 

échte feestkroon in el-

kaar. 

Roosje van de Paarse Olifanten zorgde voor de lekkere taart! 

Al onze kleuters telden, zongen en dansten van “Hiep hiep hiep  

 Hoera!”                                                                    

 

 

 

 

September: de verrassing van de 

maand is...een 

prachtige sleutel-

hanger Vlieger 

duim voor aan de boekentas! 

 

Proficiat aan de winnaars van de VLIEGER wed-

strijd.  

Zij knutselden een prachtige vlieger die heel de 

zomer aan hun raam hing! 
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 Derdeklassers proeven cultuur van eigen bodem! 

 

 Op vrijdag, 19 september mochten onze derdeklassers genieten van een  dagje cultuur.  Tijdens deze 

dag konden onze jongens en meisjes genieten van verschillende activiteiten die onze vijf ‘Kastelse’ ver-

enigingen hen aanboden. 

 

Cultuurdag 

Ze leerden: 

 - via boeiende verhalen “ over het leven van  

        vroeger” op het Heemerf 

 - een verband aanbrengen bij een gewonde bij het  

               Rode Kruis 

             - geluiden toveren uit allerlei instrumenten  zoals, 

               de bugel, de trompet, de saxofoon, het drumstel, 

               ...bij de fanfare 

  - petanque spelen met onze gepensioneerden 

  - rijden met een rolstoel bij ziekenzorg. 

 

Het was een boeiende en onvergetelijke dag voor onze derdeklassers. 

Naar het Prinsenpark met het 2de leerjaar! 

 

Op donderdag 25 september trokken de leerlingen 

van het tweede leerjaar naar het Prinsenpark.  

De tweedeklassers werden heuse speurneuzen tijdens 

de boswandeling. Ze gingen op zoek naar allerlei 

sporen in het bos en leerden dat heel veel dieren spo-

ren achterlaten. Met spiegeltjes zochten ze naar de 

sporen van een paddenstoel en varens. Met een grote 

doos vol sporen uit het bos keerden ze terug naar 

school.  

Het was een zeer fijne en leerrijke namiddag. 
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Lekkere appels! 

Onze zesdeklassers, Groene Kikkers en Witte 

Schapen geven het goede voorbeeld en bezoch-

ten de appelboer. “Eet gezond en steun onze 

lokale fruitboeren is hun slogan!” 

Onze zesdeklassers brachten een bezoek 

aan de appelboer Wens! 

 

Na een leerrijke rondleiding op de boomgaard 

van appelboer Wens, kregen we twee bussen 

appelsap mee. Een geweldig fruitseizoen 

zorgt dit jaar voor heerlijke sappige, appels. 

En of ze smaken!  

De Groene Kikkers en 

Witte Schapen gingen 

naar de boomgaard bij 

de buren! 

 

Appeltje geel, ik laat je 

heel! 

Appeltje groen, ik geef je 

een zoen! 

Appeltje rood, sapperloot! 

Hap en hop, ik eet je op! 

 

Peter-meterschap 5de leerjaar-1ste leerjaar! 
Voor onze eersteklassers waren de eerste weken in de 

lagere school toch wel spannend.  

Een nieuwe juf of meester, spelen op de grote speel-

plaats, leren lezen en schrijven. Om ervoor te zorgen 

dat ze zich snel thuis voelen, hebben alle eersteklas-

sers een peter of meter uit het vijfde leerjaar gekre-

gen. Bij hun peter of meter kunnen ze altijd terecht 

voor hulp. Tijdens een “echte” receptie maakten ze 

met elkaar kennis. Ze wisselden cadeautjes uit, dans-

ten samen op muziek en smulden van lekkere hapjes. Nadien speelden ze samen op de grote speelplaats! 
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Leerlingenraad! 

De leerlingen van de nieuwe leerlingenraad zijn er 

klaar voor om er 10 maanden tegenaan te gaan.  We 

stellen ze even aan jullie voor: Bram, Stijn, Juul, 

Laura, Thijs, Stien, Lore, Scott, Matisse, Yorun, 

Julie, Emilie, Senne en Anna. 

Masereel centrum! 
Het Masereel centrum zette zijn deuren open voor onze leerlingen van 3de, 4de, 

5de en 6de leerjaar en dit in samenwerking met Kunst in Zicht. Zij organiseerden 

samen een kunsteducatief project rond de jonge Duitse kunstenares Gowara Min-

sa. Zowel qua onderwerp als 

techniek sluiten haar werken 

dicht aan bij de fantasie en leef-

wereld van de kinderen. In haar 

kunstwerken creëert Minsa half 

mens en half dier, wezens, mon-

stertjes, rare voorwerpen. Haar 

houtsnedes, tekeningen en etsen 

zijn speels, kleurrijk en impul-

sief. Dit bezoek was een kunst-

zinnige verrijking voor onze 

leerlingen want ze zagen kunste-

naars van over de hele wereld aan het werk in de aparte huisjes. Daarna mochten 

ze zelf aan de slag met speelse, interactieve opdrachten.  En creatief dat onze 

leerlingen waren kan je merken aan hun ontwerp 10 jaar De Vlieger! 

Jarigen van de maand! 

Hip, hip, hoera voor onze jarigen van de maand! Er 

stond lekkere fruitsalade op het menu! 

Vierdeklassers naar Archeon! 

 
De leerlingen van het 4de brachten een dagje door in de 

prehistorie, bij de Romeinen en in de middeleeuwen. 

Hier op de foto kruipen ze in de huid van de Romeinse sol-

daten, achter het schild, klaar voor de aanval. Er is geen 

doorkomen meer aan! 

Archeon is jaarlijks voor de vierdeklassers een schot in de 

roos. Dit schooljaar zal de leerkracht nog dikwijls terug 

grijpen naar de geschiedkundige elementen van Archeon. 
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We mogen best 

trots zijn op de 

sportieve presta-

ties van onze 

kinderen. 26 van 

onze leerlingen 

behaalden een 

podiumplaats en 

stonden fier te 

pronken met de gewonnen medaille.  

 

Winnen is leuk,  maar deelnemen is al even aantrekkelijk.  

Proficiat aan alle sportieve deelnemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67% van onze kleuters verschenen aan de startlijn. En dat 

verdiende… de WISSELbeker.  

 

 Proficiat aan alle 

enthousiaste ouders 

en deelnemende 

kleuters. 

 

- Dankzij de intense begeleiding van onze 

sportleerkrachten waren onze kinderen in 

topvorm tijdens de scholenveldloop.  

 

Ook onze kleuters werden voor-

bereid met een heuse bewegings-

voormiddag!  

In gemengde groepjes legden ze het bewegingsparcours af en verza-

melden ze strepen op hun wang. Beloning: een echte “rollerdag” op 

de grote speelplaats! 

 

Sportdag voor de kleuters: 

Het werd een leuke sportieve dag onder coördinatie van juf Ann en 

met begeleiding van ouders en juffen.  

SCHOLENCROSS! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 

Fruitdag 

2 

Toneel 3de KK 

en 1ste graad 

3 

 

4 5 

6 

-Zwemmen 

voor  lager 

-Zwemmen 

voor de 5 jari-

gen en de 4 ja-

rigen BV, GG, 

RV 

7 

Hoge Mouw 

3de en 4de  

leerjaar 

8 

Fruitdag 

9 

Hoge Mouw  

6de leerjaar 

10 

Verrassing 

11 12 

13 

-Zwemmen 

voor 1A en 1B 

-Med. Onder-

zoek 1ste lj 

14 

Bibbezoek 

15 

Fruitdag 

 

-Openklasdag 

2,5-jarige kleu-

ters 

16 

. 

17 

-Klasfoto’s en 

individuele 

pasfoto’s 

- Prinsenpark: 

1ste leerjaar 

 

18 19 

20 

-Zwemmen 

voor  lager 

-Zwemmen 

voor de 5 jari-

gen en de 4 ja-

rigen PO 

-Med. Onder-

zoek 3de  

21 

 

22 

Pedagogische 

studiedag: vrijaf 

voor alle leer-

lingen 

 

Oudercontact 

voor het lager 

23 

 

24 

Pompoensoep! 

 

IEDEREEN 

BLIJFT IN-

ETEN 

25 26 

27 

Herfstvakantie 

28 

Herfstvakantie 

29 

Herfstvakantie 

30 

Herfstvakantie 

   

 OKTOBER 2014 

Familiaal nieuws! 

Proficiat aan de gelukkige ouders: 

- op 2 september  2014 werd Nieke  geboren, zusje van Fleur Brees (GG) 
 

Proficiat aan het huwelijkspaar: 

-op 14 augustus 2014 traden juf. Annelies Appels (4C) en Thijs Vangoidsenhoven in het huwelijk! 
 

Dat een mens, zomaar een mens, zoveel betekenen kan! 

-op 24 juni 2014 namen we afscheid van de heer Jos Adriaensen, grootvader van Senna Sterckx ( 6A) 

We delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte! 

Data om te onthouden: 

12 –14 november: bosklassen 5de leerjaar 

18 november: grootouderdag (kleuters) 

20 november gastspreker: Talenten en positief opvoeden 

26 november: pedagogische studiedag: vrijaf voor alle leerlingen 


