
G.B.S. -DE VLIEGER 
Mgr.  Heylenst raat   22  
2460  KASTERLEE 
Tel .  014/85.00.67  
Tel ./Fax.  014/84.26 .34  
E-mai l :  devl ieger@skynet .be  
Webs ite :  www.gbsdevl ieger.be  

SCHOOLJAAR 2015 -2016  

N I E U W S B R I E F  O K T O B E R  2 0 1 5  

  Derdeklassers proeven cultuur van eigen bodem! 

Op vrijdag 11 september mochten onze derdeklassers genieten van een dagje cultuur.  
Onze jongens en meisjes genoten van verschillende activiteiten die onze vijf ‘Kastelse’ 
verenigingen aanboden.  

 Zo luisterden ze naar de boeiende verhalen over het leven van vroeger, die vol 
passie op het Heemerf werden verteld.  

 Muzikale geluiden toverden onze leerlingen uit allerlei muziekinstrumenten, zo-
als de bugel, de trompet, de saxofoon, het drumstel, …. Met dank aan de fanfa-
re.  

 In de bib creëerden ze nieuwe dieren met leuke dierenboeken. 

 Petanque werd gespeeld met onze Kastelse gepensioneerden  

 Rijdend met een rolstoel bij ziekenzorg ervaarden ze hoe beperkt het leven wel kan zijn.  

Het was een boeiende en onvergetelijke dag voor onze derdeklassers!  

Cultuurdag 

Vierdeklassers op studiereis naar Archeon. 

 
In de middeleeuwen kregen ze de beginselen van het zwaardvechten, wat 
best een moeilijke discipline bleek te zijn. Als echte ambachtslieden maakten 
ze kaarsen, werden ze ingewijd in het spinnen en weven en met monnikenge-
duld werd er “geschreven”. 
 

Wat later genoot iedereen van een echt gladiatorengevecht bij de Romeinen. 
Een gevecht op leven of dood. Liever dan naar een Romeinse sauna en je 
daar eens heerlijk laten verwennen.   
 

Primitieve huizen van de eerste nederzettingen misten toch elk comfort. Alphen 
aan de Rijn werd voor onze leerlingen een buitengewoon, boeiende inleefdag.  
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Roemenië - Kasterlee (is verbroederd met Murgesti 

(deelgemeente van Acatari) in Roemenië ) 

De Vlieger - directie Acatari (fusie van 9 

dorpjes en schooltjes) 
 
Eerst en vooral willen we jullie allen bedanken voor het gele-
verde schoolmateriaal.  
 

De voorbije vakantie heeft het team van de Vlieger samen met 
het Murgesti comité een container goederen klaar gemaakt 
voor transport.  
 

Samen met het schoolmateriaal werd ook medisch materiaal 
verpakt. Het was een hele karwei. Goederen werden afgewas-
sen, gesorteerd en ingepakt om dan vervolgens op de contai-
ner te laden. Dank aan mensen van het Murgesti comité én de 
logistieke hulp en mankracht van de para’s. Een volle contai-
ner vertrok richting Roemenië.  

 
Spijtig genoeg moest de directie op het laatste 
moment het geplande vertrek annuleren zodat 
ze er niet bij kon zijn bij de overhandiging van 
de goederen.  

 
Jef Van Meerbergen van het Murgesti comité 
was wel in  Roemenië en heeft dit transport ter 
plaatse mee verdeeld.  

 
Op de foto zien we de directie van de 9 schooltjes van Acatari die straalt van geluk. Via 
mail heeft directie Gabriella bedankt voor al onze materiële steun.  

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 speelplaats, leren lezen en schrijven. Om ervoor te zor-

gen dat ze zich snel thuis voelen, hebben alle eersteklassers 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 kennis met elkaar. Ze wisselden cadeautjes uit, dansten samen op muziek en smulden van lekkere hap-

jes gemaakt door de leerlingen van het vijfde leerjaar. Nadien speelden ze samen op de grote speelplaats! 
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Integratie: al een kijkje in het eer-

ste leerjaar! 

Het schooljaar is nog maar net bezig, toch 

kwamen de jongens en meisjes uit de derde 

kleuterklas al eens piepen in het eerste leer-

jaar. Ze maakten ook al kennis met juf Dorien 

en meester Danny.  

De eersteklassers konden op hun beurt nog 

is terug naar hun klasje van vorig schooljaar. 

Zij genoten ook van een leuke speelnamiddag! 

6de klassers vragen jouw hulp! 
FAIRTRADE _ FAIRTRADE _ FAIRTRADE _ FAIRTRADE _ FAIRTRADE  

 
Onze zesdeklassers doen mee aan de Fairtradewedstrijd!  Hoe kan je ons helpen ? 
 

We verzamelen zoveel mogelijk Fairtrade labels, zodat we die op een originele manier kunnen bezorgen aan 
de organisatoren.  

Misschien komt Pieter Embrechts dan wel naar onze school. Of krijgen we veel (h)eerlijk lekkers in de klas. Er 
wachten wel 100 prijzen! 

Door deze producten aan te kopen steun je de arme boeren in het Zuiden en dat is wat onze leerlingen fair 
vinden. Voor iedereen een eerlijke prijs voor hun producten. Je vindt Fairtrade labels op de verpakking van 
Fairtrade producten, tegenwoordig aanwezig in alle Belgische supermarkten.  Natuurlijk is er ook de WERELD-
WINKEL die een breed gamma van producten heeft; suiker, koffie, bananen, … en lekkere chocolade.  

 

We verzamelen liefst zoveel mogelijk labels voor vrijdag 11 december 2015. 

LPM - bosklassen!  J’aime, j’aime Durbuy 

 
Waar is dat feestje? Daar in Durbuy was dat feestje! 

 
Klimmen,  rappellen,  death-ride,   de avonturenloop, de kruipgrot, het duivels-
bed, een kamp bouwen, de reflectorentocht,  één tegen allen, leuke uitstapjes, 
spannende vertellingen… en  49 enthousiaste kinderen maakten het feestje 
echt wel compleet. 

De meisjes en de jongens van ’t vijfde waren echt “top”.  Voortreffelijk hebben 
ze dat gedaan: zich tof amuseren, fijn samenspelen, “rustig” slapen, smakelijk  
eten, gewillig leren, sportief sporten,  vol overgave dansen,  met plezier elkaar 
helpen en bijstaan … 

Bedankt aan iedereen die een steentje  bijdroeg aan  het welslagen van deze 
zonovergoten editie openluchtklassen. Een bijzondere vermelding graag voor de 
professionele aanwezigheid van spoedverpleger Frank , die naast het beheer 
van de ‘apotheek’ en de verzorging van kleine ongemakjes ook hoge toppen 
scoorde als  “DJ FRANKY” ! 

 

5A, 5B en 5C:  jullie waren  

geweldig! 
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Pistache op bezoek bij de Blauwe Vissen 

 

De eerste lessen 
Frans … toch geweldig 
om zo jong reeds in 
contact te komen met 
een andere taal.  

 

Een project dat echt 
wel naar meer smaakt! 

Verkeerspark voor leerlingen bovenbouw! 

 
Ook dit jaar werd door de gemeente Kasterlee het ver-
keerspark aangevraagd en opgesteld bij de para’s te Tie-
len.  Veiligheid voor alles en onze leerlingen wisten dit te 
appreciëren.  Dank aan organisatoren en politie voor de 
vakkundige uitleg.  

Jarigen 
van de 

maand! 

 

 

 

 

 

 

Sportdag bij de kleuters! 

 
Op 22 september hebben onze kleuters 
zich kunnen uitleven op hun jaarlijkse 
sportdag. 

 
Klimmen, klauteren, springen...alles 
kwam aan bod. De kleuters en de juffen 
vonden het een kei leuke schooldag! 

Bedankt aan alle helpers! 

Zonnebloemenfeest bij de  

Paarse Olifanten.  

Die bloemen worden wel heel groot en er werd heel 
wat gemeten bij juf Bieke.  
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De afgelopen scholencross was er eentje om nooit te vergeten.  

Het weer was barslecht maar onze sportievelingen lieten zich daardoor niet 
demotiveren.  Op eigen tempo , soms met vallen en opstaan, bracht ieder 
ook deze  cross tot een goed einde.  We wensen elke deelnemer van harte 
proficiat voor hun volharding en inzet. Want deelnemen is belangrijker dan 
winnen!  

Proficiat ook aan alle supporters die trouw op post waren! 

Een extra vermelding is er zeker ook voor onze talrijke “podiumgangers” die 

we op de foto trots zien stralen! We wonnen de WISSELBEKER! 

Scholencross! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 

4de  

verkeerspark 

3 4 

5 

-zwemmen: 

1A/B 

-zwemmen: 5-

jarigen  

6 

 

7 

Fruitdag 

  

 

8 

1ste Prinsenpark  

9 10 11 

12 

Toneel kleuters 

-zwemmen: 

3A&B, 4A/B, 

5B, 6A/B 

13 

 

 

14 

Fruitdag 

-zwemmen: 

2A/B, 5A/C 

 

15 

 

16 

3de 

Hoge Mouw 

 

17 18 

19 

-zwemmen: 

1A/B 

-zwemmen: 5-

jarigen  

 

20 

 

21 

Fruitdag 

 

Openklasdag 

voor 2,5 jarigen 

22 

6de Workshop 

bloed 

23 

Vrijaf 

Pedagogische  

Studiedag 

24 25 

26 

-zwemmen: 

2A/B, 3B, 4B, 

5B, 6A/B 

27 

 

28 

Fruitdag 

2de Prinsenpark 

-zwemmen: 

4 jarigen, 3A, 4A, 

5A/C 

29 30 

POMPOEN-

SOEP  

voor alle kin-

deren 

1/11 

herfst-

vakantie 

2/11 

herfst-

vakantie 

 OKTOBER 2015 
Vrijdag 23 oktober vrijaf 

Verkiezing leerlingenraad! 

 
Leerlingen zitten samen om dag van de leer-
kracht voor te bereiden. Wij zijn benieuwd! 
 

Alvast een boeiend jaar staat deze leer-
lingen te wachten.  

Familiaal nieuws 
 
Deze maand namen wij afscheid van Julia Van Der Schraelen, grootmoeder van Juf Bieke en Mario Vangeel. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe! 


