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WEEK VAN HET BOS! 

K limaatschool 2014-2015  Ook kinderen zorgen goed voor de aarde!  

Met deze titel staan onze leerlingen op de cover van Okra van de maand november.  Zo vertellen de Flashers over 

ons milieubeleid. Wij zijn klimaatschool en willen er de volgende jaren ook voor gaan. Verkleinen van onze ecolo-

gische voetafdruk hoort vast en zeker bij deze opdracht. Kinderen sensibiliseren dat we best met minder energie 

kunnen leven.  

 Meer met de fiets maar dan wel met vlag en wimpel! Laat je zien in deze donkere dagen, wees veilig in het 

verkeer en draag helm, fluo hesje en fluo hoes! 

 Sorteer je afval maar vooral produceer minder afval; koekendoos, drinkfles, … 

 Eet wat moederaarde deze maanden produceert in ons eigen land:  

-wortelen, prei, knolselder, koolrabi, pastinaak, rammenas, rapen,  kool, savooikool, schorseneren, spruiten, wit-

loof, pompoen . Onze kinderen leren zo vast nieuwe smaken verkennen en jullie, ouders, : 

     nieuwe recepten uit de oude doos! 

Derdeklassers op ontdekking in de Hoge Mouw. 

 

Biotoop van de dieren werd ver-

kend en zo ontdekten onze der-

deklassers sporen van dieren en 

hun verblijfplaats.  Heeft een 

dier soms jeuk? Hoe krabt het 

dan?  Welke vruchten vinden we 

er?  Alle leerlingen onderzochten 

het bos  als echte speurneuzen.  

Wat was het een leerrijke               

wandeling! 

Dit jaar nodigden de boswachters ons uit op de Hoge Mouw. Een bekend terrein dat 

door onze zesdeklassers  intensief werd herontdekt met al hun zintuigen. Enthousiaste 

gidsen wisten onze leerlingen te boeien en maakten er zo een gezonde en leerrijke acti-

viteit! 
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Dierendag! 

“Vandaag is het dierendag, een dag die je vieren mag. Zorg voor alle dieren, alle dieren groot en klein.” 

Onze eersteklassers brachten hun lievelingsdier mee naar de klas. De apotheose van de dag was onze heuse 

“dierenmarkt”.De rollende dwerghamster, stal de show en werd de attractie van de markt .  

 

BOSKLASSEN! 

Van 12 tot 14 november zijn onze vijfdeklassers weer in Durbuy te vinden. 

Als het weer wat mee zit, worden het vast weer onvergetelijke dagen. 

We wensen onze leerlingen een leerrijke reis toe! 

Project ‘Bloed’ 6de leerjaar 

Workshop ‘bloed’ klinkt misschien wel raar maar deze workshop was voor onze zesdeklassers een openba-

ring. In witte schorten, gewapend 

met microscoop en pipetten onder-

zochten ze bloedstaaltjes van mui-

zen. Ze zochten naar parasieten 

tussen de witte en rode bloedcellen 

en leerden preparaten aanmaken. 

Was de bloeddruk van juf en 

meester nog goed of stond hij wat 

hoog? Als professionals gingen ze 

aan de slag in het voor deze gelegenheid omgetoverd klas ‘labo’.  

 
Volksdansfeest in de Vlieger 

 

De eerste verrassing 10-10  werd  

een heus volksdansfeest.  

Meester Gert kreeg de sfeer er in en 

vol overgave danste hij met onze 

jeugd. 

Iedereen genoot, eersteklassers 

dansten met zesdeklassers als dat 

geen staaltje van sociale vaardig-

heden is?  

Op de kleuterspeelplaats was het 

enthousiasme even groot. Juf 

Ann leerde onze kleinste kindjes 

de eerste danspasjes aan. Voor-

zichtig wiegden ze op de muziek 

om zich dan ten volle te laten 

gaan.  

Voor herhaling vatbaar!  
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Griezelen in het eerste leerjaar en bij Gele Giraffen en Blauwe Vissen 

 

Heksen, griezelen 

en spoken,...ze 

waren allemaal 

van de partij op 

het griezelfeest.  

 

Wat hebben ze 

gesmuld van grie-

zelhapjes en ook 

échte, dampende 

heksendrank ge-

dronken. Het was 

even spannend, maar gelukkig is er niemand in een kikker ver-

anderd.  Een geslaagd griezelfeestje! 
 

‘Eerlijk is heerlijk, beloofd is beloofd! ‘, was de slo-

gan van de maand en beweegknap het talent! 

De Flashers gaven volgende uitdaging! 

‘Maak een dansje op een zelfgekozen liedje per leerjaar. Maak 

vooraf een filmpje van je dansje en zet het filmpje  op de websi-

te van onze school. De uitdaging is pas geslaagd als iedereen 

deelneemt aan de dans ! Vrolijke vriend  vraagt jullie ook nog 

om goed voor elkaar te zorgen en   fijn samen te spelen! 

Opdracht gelukt 

dan zullen de 

Flashers hun dans-

talent tonen! 

Ongelooflijk leuke 

momenten om ie-

dereen zo te zien 

dansen! Proficiat! 

Dag van de leerkracht 

Onze leerlingenraad verzorgde een sportieve happening voor al de leerkrachten die maar al te graag dit balspel mee-

speelden. De spor-

tiefste leerkrachten 

van het jaar werden 

juf Bieke van de 

kleuters en juf San-

ne van het lager. 

Zij ontvingen de 

medaille uit handen 

van koning  Filip. 

 Een leuk initiatief 

van de 

 leerlingenraad! 

http://picasaweb.google.com/113512953785354405497/DagVanDeLeerkracht?authuser=0&feat=directlink
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Techniek in het derde leerjaar 

Ontdekken, experimenteren, stappenplan volgen, gissen en missen, om uiteindelijk samen tot een oplossing te 

komen.  Probleemoplossend denken en met de juiste reflectie kijken naar je eigen eindresultaat. Een leerproces  

voor 

het 

leven! 

Pompoensoep! 

Het was van-

daag weer een 

gezellige 

kookdag met 

enthousiaste 

ouders met 

heksenhoed. 

De voorberei-

ding van de 

pompoensoep 

was zoals al-

tijd een leuke 

bedoening.  

Onder veel 

belangstelling 

van onze kin-

deren pruttelde 

de soep en 

kreeg ze meer 

en meer smaak. ‘s Middags was het 

een gezellige drukte en werd de soep 

gesmaakt. Bedankt oudercomité voor 

dit gesmaakt initiatief! 

Oudercomité:  

 Mensen die lid willen worden of  een helpende hand 

willen zijn, blijven het ganse jaar van harte welkom. 

Voorzitster: Hilde Vos (Gill 4A) Ondervoorzitters:  

Cindy Otten (Matthew 4C),  Pillie Grobben (Zora 5B 

en Xander BV),Secretaris:  Griet Vanderperren (Dimas 

1B) en Feline 4A) penningmeester:  Jan Dierckx (Xia 

BV)  

Leden: Kathleen Van Gorp (Merel 6B), Kristel Van 

Goor (Scott 5A en Kaat 2A), Monique Appelman (Jill 

4B), Annemie Otten (Tohsi 4A), Jo Verachtert (Britt 

4A), Inge Raeymaekers (Maya BV), Manno 

(WS),Chris De Vos (Bram 4A),  Guy Claessen (Catho 

6B),  Patrice Gehem(Ricky 1A en Kevin BV), Jasmien 

Jacobs ( Joppe GK), Saskia Simon (Nathan PO), Jess 

Van wezenbeek 

(Wout WS en Niels 

PO) 

Naar het verkeerspark 

De leerlingen van het vierde leerjaar luisterden aan-

dachtig naar de commandant van de politie.  Daarna 

mochten ze op de fiets en op de go-cart hun rijvaar-

digheid koppelen aan hun kennis van het verkeers-

reglement. Het was toch een opluchting dat sommi-

gen in de echte wereld nog niet met een auto mogen 

rijden.  Sommige leerlingen hadden ook graag eens 

met die groene vrachtwagens op de achtergrond 

gereden. Toch (nog) maar niet!  Het was een ge-

slaagde verkeersles!  

Bedankt! 
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Voorleesweek van 22 tot 30 november! 

Thema dit jaar is ‘ Voorlezen van 0 tot 99’ 

Voorlezen is leuk voor jong en oud. Wie als kind werd voorge-

lezen, zal later zelf meer voorlezen. Een mooie traditie doorge-

geven van generatie op generatie.   

Wijze tips: 

- Vertel de sterkste verhalen! 

- Stel de boeiendste personages voor! 

- Zoek de spannendste passages om voor te lezen! 

-Toon de mooiste tekeningen! 

-Kies voor aantrekkelijke, leuke boeken! 

- Maak van voorlezen een gezellig onderonsje waar ieder van geniet! 

Op www.voorlezen.be kan je een uitgebreide selectie van mooie en recente voorleesboeken voor kleuters en 

leerlingen lager vinden. 

Op www.boekenzoeker.org. vind je (voor)leestips volgens leeftijd, thema of genre. 

Positief opvoeden benut de ‘ talenten’ v an je kind! 

Opvoeden is een dagdagelijkse bezigheid voor ouders maar niet altijd even eenvoudig. Hoe is het spreek-

woord ook al weer ‘Kleine kinderen, kleine zorgen’.  Maar in elke groeiperiode van je kind , is je eigen 

positivisme van groot belang evenals steeds te vertrekken vanuit de sterke talenten van ieder kind.  Een 

boeiend thema voor een opvoedkundige avond.  

Het  oudercomité van de Vlieger nodigt iedereen uit op DONDERDAG 20 november om 19:30 in de 

polyvalente zaal.  

Jarigen van 

de maand! 

 

 

Hip, hip, hoera 
voor de jarigen 
van oktober!  

Er werd weer 
heerlijk ge-
smuld van de 
pompoensoep!  

Kersthappening go-cart –

run 
Op vrijdag,12 december 2014 zal onze 

jaarlijkse kersthappening plaatsvin-

den. Voor onze kinderen organiseren 

we voor de 3de keer 

een mega-coole-go-

car-run. Op een ge-

weldig winterpar-

cours (autovrije 

Mgr. Heylenstraat) 

kunnen de kinderen 

Vrije dagen: 

 Woensdag, 3 december 2014 : openklasdag Groene Kikkers                                               

 Zondag, 18 januari 2015 : opendeurdag instap kleuters                                                           
 Woensdag, 21 januari 2015 : Pedagogische studiedag                                                            

 Woensdag, 28 januari 2015 : openklasdag Groene Kikkers 

 Vrijdag, 13 maart 2015 : vrijaf 

 

We wensen al onze leerlingen en hun ouders 

een fijne herfstvakantie toe! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Herfstvakantie Herfstvakan-

tie 

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 1 

Allerheileigen 

Einde  

herfstvakantie 

2 

Allerzielen 

3 

--zwemmen 4 jari-

ge kleuters PO en 

5-jarige kleuters 

BV en GG 

4 

 

-studiereis 3de 

lj naar Ra-

versijde 

5 

FRUITDAG 

Poppenzaal kleu-

ters 

6 

Medisch onder-

zoek 5B 

Vergadering 

oudercomité 

7 

 

8 9 

10 

Zwemmen lager  

Verrassing  

11 

WAPENSTIL-

STAND 

 VRIJAF 

VOOR ALLE 

LEERLINGEN 

12 

GEEN FRUIT 

Vertrek bosklas-

sen  

13 

 

Bosklassen 

14 

 

Terugkeer   

bosklassen 

15 16 

17 

-zwemmen 4 jarige 

kleuters PO en 5-

jarige kleuters BV 

en GG 

18 

Grootouders-

feest 

19 

FRUIT  

Engelse les 6elj 

20 

ouderavond  

Talenten / posi-

tief opvoeden 

19:30  De Vlieger 

 

Internationale dag 
rechten van het 

kind 

21 

Schrijver 6de lj 

 

22 23 

24 

-zwemmen lager 

-medisch onder-

zoek 5A+5B 

25 26 

Pedagogische 

studiedag: 

Vrijaf voor alle 

leerlingen 

 

27 28 

 

29  

NOVEMBER 2014 

Nieuwsbrief november 2014 

Familiaal nieuws! 

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

 Op 3 oktober 2014 overleed de heer Gust Borghs overgrootvader van Emma Vanheuckelom 

(4A),Arno Deroo (1B), Sarah Vanheuckelom (3A) en Willem Vanheuckelom (4B) 

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

 


