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LUXE ONTBIJT EN BOTJESWANDELING 

25 NOVEMBER 
Ontbijt in buffetvorm polyvalente zaal GBS De Vlieger 

Wandeling van 2 of 4 kilometer. Alternatieve verharde route voor buggy’s en rolstoelen. 

IEDEREEN WELKOM! 
Mogelijkheid tot inschrijven volgt nog.  

ZEEKLASSEN 5e LEERJAAR 

Onze leerlingen van het 5e leerjaar gingen voor de eerste keer op zeeklassen. Op woensdag 12 september 
vertrok de bus richting Ieper. Deze eerste dag stond volledig in het teken van eerste wereldoorlog. Een be-
zoek aan de stad Ieper, de Menenpoort en de dodengang in Diksmuide maakte indruk. Op donderdag ge-
noten onze kinderen, onder een stralende zon, van zee, strand en duiden. Een gids nam ons mee op tocht 
door de duinen. Daarna mochten de leerlingen vrij spelen op het strand. Na het avondeten leefden de kin-
deren zich uit op het domein. De laatste dag bezochten we het Zwin in Knokke.  
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Verkiezing leerlingenraad 

Deze leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar zetelen  dit schooljaar in  
de leerlingenraad: 

4A: Klaas Van Gorp en Nienke Molenbergs 

4B: Tove Bras, en War Derache 

5A: Kato Van de Perre en Denis Oncuil 

5B: Dimas Sanchez en Charlotte Vanspauwen 

6A: Seda Jusjajeva en Amber Herman 

Veel succes jongens en meisjes! 

Bezoek Archeon 
Onze vierdeklassers gingen tijdens hun bezoek aan Archeon terug in de tijd. Ze ontdekten de hutten van 
de prehistorie, verkleedden zich als de gladiatoren van de Romeinse tijd en mochten boogschieten, 
zwaardvechten en vilten zoals in de Middeleeuwen.  Het was een super leuke en leerrijke dag!  

Peter– en meterschap 1e en 5e leerjaar 
De eerste dagen in de lagere school waren voor onze eersteklassers 
toch wel een beetje spannend.  Zoveel nieuwe dingen: een nieuwe juf, 
spelen op die grote speelplaats, leren lezen en schrijven. Gelukkig 
staan onze leerlingen van het vijfde leerjaar paraat om hen op hun ge-
mak te stellen. Bij hen kunnen de eerstejaars steeds terecht voor hulp. 

Er was een heuse ceremonie waarop de kinderen officieel aan mekaar 
voorgesteld werden. Daarna hebben ze aan mekaar hun beste dansbe-
wegingen laten zien. Tenslotte hebben ze samen op de speelplaats 
spelletjes gespeeld. 

Cultuurdag in het 3e leer-
jaar 

Op vrijdag, 21 september 
mochten onze derdeklassers ge-
nieten van een dagje cultuur. 
Tijdens deze dag konden onze 
jongens en meisjes meedoen 
aan verschillende activiteiten die onze vijf ‘Kastelse’ verenigingen organiseerden. 

Samen sterk in huiswerk 
Huiswerk maken is vaak niet eenvoudig. Het is belangrijk je kind te begeleiden, maar speel thuis geen juf 

of meester. Geef je kind structuur met deze 4 stappen: 

1/ Wat moet ik precies doen, kennen, kunnen? Wat verwacht de juf of meester?  

2/ Hoe ga ik dat aanpakken? Wat doe ik eerst, wat daarna? Hoeveel tijd heb ik nodig?  

3/ Ben ik goed bezig? Of begin ik ergens anders? Neem ik even pauze? 

4/ Heb ik mijn taak goed uitgevoerd? Kan ik het? Wat kan ik de volgende keer beter doen? 



Sportdag kleuters 

De zon was alvast paraat voor de sportdag van onze kleuters. En ook de 
kinderen zelf hebben hun beste beentje voorgezet.  De kleinste kleuters 
trokken in de voormiddag naar de Plod waar ze naar hartenlust konden 
spelen.  De kinderen van de tweede kleuterklas leefden zich uit op de 
Zandparking . Onze oudste kleuters hebben hogere oorden opgezocht want 
zij gingen naar de Slapende Reus, het hoogste punt van de Hoge Mouw.  
Op de speelplaats van het lager mochten de kleuters nog allerlei leuke op-
drachten uitvoeren. Wat een fantastische dag!   

Sociale vaardigheden in de kleuterschool! 

Joepie, Nellie en Cezar kwamen weer op bezoek! Spelen onze vriendjes leuk 
samen? Ruimen ze samen flink op? Zijn we lief voor al onze vriendjes?  

SAMEN knutselden Nellie en Cezar een mooie vlieger, want samen vliegen we 
hoger! 

Schoolrekening 

Indien er problemen zijn met het betalen van de 
schoolrekening, dan bestaat er de mogelijkheid om 
samen met directie een betaalplan op te stellen. Aarzel 
niet om contact op te nemen als rekeningen te veel 
samen komen en spreiding een oplossing kan bieden. 
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Onze tweede en derde kleu-
terklas mocht in Mol gaan 
genieten van het bewegings-
parcours "Rollebolle". 

Het was een hele fijne namid-
dag vol spel- en bewegings-
plezier ! 

OORCOLLEGE 

Op vrijdag 19 
oktober a.s. 
mogen we met 
de leerlingen 
van het 1e en 
2e leerjaar 
naar de Elisa-
bethzaal in 
Antwerpen. 
Daar brengen 
de muzikanten 
van het symphonisch orkest samen met 2 acteurs 
het verhaal van Pocahontas. Om ons goed voor te 
bereiden kregen we op school reeds een oorcollege. 
De kinderen hoorden al enkele fragmenten uit de 
voorstelling en leerden het verhaal van Pocahontas 
kennen. Dit vonden we allemaal al reuzefijn!  

We kijken vol verwachting uit naar de voorstelling! 

ROLLERDAGEN LAGERE SCHOOL 

 

20 september 2018  

18 oktober 2018  

22 november 2018 

20 december 2018  

17 januari 2019  

14 februari 2019 

21 maart 2019  

25 april 2019  

23 mei 2019 



Scholenveldloop 

Woensdag 26 september deden onze leerlingen naar jaarlijk-
se gewoonte weer mee aan de scholenveldloop in Lichtaart.  

 
In de voormiddag liepen de kinderen van de lagere school, 
in de namiddag waren onze kleuters aan de beurt.  
Proficiat aan al onze leerlingen voor hun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars van de scholencross tonen hier 
trots hun medaille!   

  

 



Rapporten 
 

Wij zijn heel erg blij dat er zoveel ouders de moeite hebben gedaan om de 
online bevraging ’ rapporten ‘ in te vullen.  

Uit deze bevraging nemen we als team mee:  

 een snelle terugkoppeling en verbetering van de gemaakte taken 

 nota’s in klasagenda is een belangrijke informatiebron 

 gesprekken tussen het kind en de leraar wordt op prijs gesteld 

 belangrijk hoe kinderen zich in de les gedragen 

 het rapport zorgt bij 15% van onze kinderen voor faalangst, wenen, 
bang zijn 

 een puntenrapport is geen stimulans tot positief zelfbeeld 

 95% van de ouders wil weten hoe hun kind functioneert in de klas ( houding, motivatie, zelfstandig-
heid, … 

 de vorderingen van hun kind vergelijken met de eigen vorige prestaties wordt hoog gewaardeerd.  

 ouders hechten evenveel belang aan een  cognitief, creatief, sportief rapport 

 welbevinden en betrokkenheid van hun kind scoort 100% 

 88% ouders hechten belang aan punten, maar hun kind moet zich blijven goed voelen 

 44% ouders wil rapport met punten en procenten 

 10% ouders wil rapporten met waardenzinnen die verduidelijken 

 46% ouders wil 2 puntenrapporten en 2 rapporten dagelijks werk met waardenzinnen 

 

Tijdens de pedagogische studiedag van maandag 1 oktober hebben we de eerste stappen naar een nieuw 
rapport gezet. De beslissing is genomen dat we de bevraging van de ouders gaan volgen en we kiezen voor 
2 puntenrapporten en 2 rapporten dagelijks werk met waardenzinnen.  

Er komt nu nog een leerlingenbevraging omdat we het belangrijk vinden om ook de mening van onze leer-
lingen mee te nemen. Deze bevraging zal online in de klas afgenomen worden.  

Er is nog veel denkwerk en  overleg nodig voor we een nieuw rapport kunnen voorstellen. Daarom is de 
beslissing genomen om oktober nog verder te gaan met het huidige rapport.  

Hoogbegaafdenwerking 

Na het succesverhaal van vorig werkjaar zijn we dit schooljaar terug aan de slag 
gegaan met Exentra en de hoogbegaafdentraining. Het zal ook dit jaar een pittig 
verhaal worden en vraagt van onze leerkrachten een nieuwe kijk op meerbegaaf-
de leerlingen.  We hebben  gemerkt hoe we een deel kinderen kunnen motive-
ren, daar waar dit de vorige jaren toch niet  
lukte. Een andere manier van omgaan met leren en vooral een aanreiken van 
denkstrategieën, maakt dat  kinderen gemotiveerd aan hun uitdaging starten.  

Daar waar we vorig jaar de klemtoon legden op wiskunde, zal het dit jaar een 
uitgebreider pakket worden. Werken met hoogbegaafden binnen taal, WO, Frans zal de uitdaging worden.  

Als directie ben ik zeer gelukkig met een gedreven team dat openstaat voor deze nieuwe vorm van den-
ken!  Ons kernteam van 6 leerkrachten volgt maandelijks een navorming en zij zijn dan de drijvende 
krachten.  Daarnaast volgen we met het ganse team nog twee navormingen bij Exentra om samen op één 
lijn te kunnen werken.  

Exentra is een expertisecentrum dat  zich focust op hoogbegaafde kinderen en hun ouders.  Het is Profes-
sor dr Tessa Kieboom die vanaf 2001 aan het centrum verbonden is. Als je als ouder vragen of problemen 
hebt, kan je je ook individueel bij hen aanmelden.  

Wij zijn er van overtuigd dat we op deze manier heel wat kinderen onderwijs op maat kunnen aanreiken.  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 

  

Vrijaf 

 

2 3 

 

FRUIT 

4 

 

L5A Bezoek  

Masereel  
Centrum 

5 

 

Saved by the 
bell 

6 7 

8 

ZWEMWEEK 
LAGER 

Zwemmen  

5 jarigen 

9 

L4  

Hoge Mouw 

10 

 

FRUIT 

11 

 

L5B: Bezoek  

Masereel  
Centrum  

12 13 14 

15 16 

 
L1 

Hoge Mouw 

17 

 
FRUIT 

 

inleefdag 

18 

 

ROLLERDAG 
lagere school 

19 

 

L1 + L2  

Pocahontas 

20 21 

22 

ZWEMWEEK 
LAGER 

Zwemmen  

5 jarigen 

Kleuters fietsdag 

23 24 

 

FRUIT 

25 26 

 

POMPOEN-
SOEP 

 

L6A GO Geel 

27 28 

 

Winter-
tijd 

29 

 

Begin van de 
herfstvakantie 

30 31 1 

 

Allerheiligen 

2 3 4 

 

Einde 
herfst-

vakantie 

OKTOBER 2019 
Maandag 1 oktober vrijaf 

 
Feest voor de jarigen van de maand september! 

Wij smullen van yoghurt  
met vers fruit! 

 

Lekker en 
gezond! 

 
 

Bedankt aan alle 
helpende han-

den!! 

 

 

 

 

 

Op 1 juli werd Lex Bols geboren, speel-
kameraadje van Hailey Wastijn (RP). 

 
Marte (L1B) en Nikas Buyckx (PO) kregen er 
op 24 juli een zusje bij: Mona.  

Proficiat aan de families! 

 

Juf Kala en juf Anne traden tijdens de grote 
vakantie in het huwelijksbootje. Ook kleuterjuf 
Julie gaf op 8 september haar ja-woord.  
We wensen onze juffen veel geluk toe! 


