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Vertel me nog een verhaaltje! 

Op een aangename manier wisten (groot)ouders tijdens de voorleesweek onze kinderen te boeien.  Gewapend met een boeiend 

boek werd er voorgelezen en onze kinderen hingen aan de lippen van de voorlezers.  Voorlezen  is een prachtig moment om 

samen met je kind te genieten. Als je op deze manier de dag kan afsluiten stimuleer je de taalontwikkeling en de fantasie van 

je kind. Voorlezen opent nieuwe werelden en wekt interesse tot lezen. Dankjewel ouders en grootouders! 

 

Spring maar achterop … mijn TANDEM! 

De leerlingen van het vijfde (TUTORS) toeren 6 weken lang met de leerlingen 

van het 2de doorheen een aantal leesboekjes, om alzo het leesniveau zienderogen 

op te krikken. De jonge juffen en jeugdige meesters uit het vijfde leerjaar zijn 

streng maar rechtvaardig en oordelen meestal heel aardig. Ze letten op een correc-

te leeshouding, verbeteren leesfoutjes en schaven aan de belangrijke leestech-

nieken ( o.a. leestekens, woordenschat,…). 

De motivatie is groot en het samen 

lezen versterkt eveneens de toffe 

vriendschapsbanden. In het tweede 

trimester worden ‘de tandems’ grondig 

nagekeken en starten we  met een goed  

geoliede tweede fietsronde, waarin  de 

focus  dan vooral op het begrijpend lezen ligt.  
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Pieten en sint kleuren het grootouderfeest! 

Heel wat pieten verwelkomden hun grootouders op het jaarlijkse feest.  Het werd een prachtig sinterklaastoneel met  zwartepie-
ten die buikpijn kregen van teveel chocolade smullen en daardoor ziek te bed moesten.  Gelukkig kreeg Sinterklaas hulp van alle 
kleuters om zijn stoomboot te vullen voor zijn reis naar Kasterlee. Ze zorgden zelfs voor het nodige water zodat de boot kon uitva-
ren.  

Iedereen genoot van dit spektakel waarbij onze kleuters zich inleefden in toneel en dans.  Onder het publiek mochten we ook  
bewoners van Aquamarijn verwelkomen.  De koffie en het lekker stukje zelfgebakken cake werd door iedereen gesmaakt. Fier 
trokken grootouders naar huis met het zelf geknutseld cadeautje van hun kleinkinderen ! 



Techniektornooi 

Ook dit jaar namen de zesdeklassers deel aan het techniektor-

nooi.  

Een moeilijke opdracht waarbij de leerlingen een kettingreac-

tie maakten en binnen dit circuit 5 lampjes lieten branden.  

Heel wat denkwerk was nodig om een positief resultaat te 

krijgen. We brachten met deze opdracht ook papa’s, mama’s 

aan het denken, die mee aan de slag gingen.  Deze opdracht 

bracht ouders en school samen en leerlingen werden extra 

gemotiveerd .  Een uitdaging voor technieksterke leerlingen! 

Niet alle groepjes kwamen tot een succesvol eindresultaat maar 

iedereen kon wel deelopdrachten bouwen. Het proces van het 

branden van een lampje, alsook de kettingreactie had iedereen 

onder de knie.  

Er namen 3 groepen deel aan de pre-selectie in Antwerpen. Lyn, 

Francesca, Eva en Jef  behaalden een eerste plaats. Op naar 5 

december voor de finale! 

 

Ook de 

creativiteit 

werd be-

loond en 

die ging 

naar Tho-

mas, Dela-

no, Hanno 

en Stan.   

  

Proficiat aan ALLE 

techniekkoppen van 

het 6de leerjaar! 

 

Ook in de klas werd er aan techniek gedaan en kwamen leerlingen met mooie ontwer-

pen.  

Techniek … een uitdaging dit leerlingen van De Vlieger graag aangaan.  



Bedankt mama’s voor de fijne spelnamiddag bij de  Blauwe Vissen.  

Eens leerkracht altijd leerkracht en dat is van toepassing op 

de vlotte Luc Swerts die het onderwijzen nog altijd in zijn vin-

gertoppen heeft.  

Voor de leerlingen van het de 3de leerjaar kwam hij vertel-

len over het leven van de Kastelse bevolking ten tijde van de 

GROOTTE OORLOG. Een adembenemende vertelling die nie-

mand onberoerd liet.  

Nadien luisterden de leerlingen nog naar The Last Post om 

dan aan het knutselen te gaan.  

De gemaakte POPPY’s werden nadien op het kerkhof gelegd 

ter eerbetuiging aan alle gesneuvelde soldaten. Bedankt Luc 

Pedagogische Studiedag : En we zingen 

en we zijn zo blij … want ... 

Op woensdag 25 november bezongen we de leerlijnen 

MUZIEK.  Ieders muzikaal vermogen werd aangespro-

ken en enkelen versterkten  hun aangeboren talent.   

Ook de drama Queen werd erbij gehaald en de leerlijnen drama verschenen ten toneel.  

Een leerrijke 

doe-dag waar 

onze kin-

deren tijdens 

MUVO vast 

veel plezier 

aan gaan 

beleven.  

Het maken van creatieve NIEUWJAARSBRIEVEN zorgde voor een leuke namiddag knutselen met ouders , in het  3de leerjaar.  

Geen traditionele brief maar een zelfgemaakt exemplaar zal op  1 januari voorgelezen worden door de derdeklassers.  

               

              BEDANKT HELPERS! 

             

              Beste mama en papa, 

              hou je cadeautje maar klaar! 



Welkom in de Engelse les in 

het 6de leerjaar 

         Belangrijke data:  

 Woensdag 9 december 2015: Openklasdag Groene Kikkers  

 Maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari 2016: Kerstvakantie 

 Woensdag 20 januari 2016:  Infoavond Groene Kikkers voor instapkleuters dit schooljaar 

 Woensdag 27 januari 2016: Openklasdag Groene Kikkers  

 Woensdag 9 maart 2016:  openklasdag Groene Kikkers 

Fairtradewedstrijd. 

De leerlingen van het 6de leerjaar doen mee aan deze wedstrijd en verzamelen zoveel mogelijk Fairtradezegeltjes.  

Hun boodschap willen ze langs deze weg brengen naar alle ouders.  Koop  Fairtrade producten en steun de arme boe-
ren in het Zuiden met een eerlijke handel! Zesdeklassers zijn overtuigd van hun goede doel! 

Voor de Fairtradezegeltjes rekenen ze op de hulp van alle ouders. 
Ze vragen zoveel mogelijk Fairtradeproducten te kopen en de zegel-
tjes in het zesde binnen te brengen. Door Fairtradeproducten te 
kopen  zoals bananen, fruitsap, koekjes, rijst, chocolade, …help je 
niet alleen onze  zesdeklassers maar ook mensen/kinderen uit de 
hele wereld.  Super toch?! 

Het weekend van  6 en 7 december is het  

WERELDWINKELBEURS in de polyvalente zaal van De 

VLIEGER . Meer dan een bezoekje waard! 

 

Sneeuwklassen 2015—2016 

Woensdag  27 januari vertrekken onze zesdeklassers naar het 

Zwitserse  Schwarzsee en woensdagmorgen 3 februari zijn ze te-

rug in Kasterlee.   

Ze kunnen beginnen af te tel-

len! 

Jarigen van de maand vieren feest! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

 1 

 

2 

fruit 

Zwemweek lager 

3 4 

Sint op bezoek! 

ROMA 1-2-3de 

leerjaar 

5 

Wereldwinkel-

beurs De Vlieger 

6 

Wereldwin-

kelbeurs De 

Vlieger 

7 8 9 

fruit 

5B Masereel 

Openklasdag 

Groene Kikkers 

 

10 11 

 

12 13 

14 

Techno-

polis 1-2de 

leerjaar 

15 

VTST 

6de  

16 

fruit 

Oudercontact 

kleuter + lager 

KERSTHAP-

PENING 

17 

Hidrodoe en 

schaatsen  

4de leerjaar 

18 

 

19 20 

21 

kerst-

vakantie 

22 23 24 

 

25 

Kerstmis!  

26 27 

28 29 30 

 

31 

Nieuwjaar-

zingen 

   

Optredens kinderen vanaf 16:30u 

Toonmoment dans 17:30u en 18:30 en 19:30 

Optocht van go-carts om 18.00u-19:00—20:00 

Jenever, glüwein, cavabar, warme en koude dranken 

Hot-dog,  pannenkoeken 

Filmzaal, crealokaal, speelzaal voor  kleuters 

Soepverkoop  ten voordele van sneeuwklassers 

Verkoop breeklichtjes 

Iedereen welkom van16:30 u tot 22.00u  

KERSTHAPPENING 

Familiaal nieuws:   “Achter elke traan van verdriet, zit een glimlach van herinnering…” 

Op 27 oktober overleed Antoine Bronchez grootvader van Yentel Stroef en op 7 november overleed Hilde De Clercq echtgenoot van 

Antoine en grootmoeder van Yentel.  

Op 26 november overleed de grootmoeder van Nieke en Josse Molenberghs.  

Innige Deelneming aan de families. 


