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Lente in de Vlieger! 

Eindelijk... de koude winter is voorbij! Laat de zonnestralen maar 
komen want ieder verlangt naar meer licht en warmte. En daar 
horen lentebloemen bij. Wie geniet nu niet van ontbijten terwijl je 
buiten de vroegbloeiers ziet groeien? We willen deze nieuwsbrief 
in een lentestemming zetten want de lente doet je kriebelen, 
goesting krijgen om er weer in te vliegen.  

Bij de start van het laatste trimester, willen we iedereen heel veel 
lenteplezier wensen.  Stuur deze lente je kinderen buiten en laat 
ze ravotten want van spelen wordt je niet alleen slimmer, maar 
ook vrolijker, relaxter, leniger, gezonder én gelukkiger. Trek er de-
ze vakantie met je kinderen op uit en laat ze kruipen, tikken, van-
gen, lachen, gieren, klimmen, rollen, springen, winnen en verlie-
zen! Laat ze zich vuil maken en dan moe maar tevreden weer 
thuis komen.  

Lente …. Dat zijn paashazen die langskomen met bergen chocola! 

Voor de vakantie kwam de paashaas 
langs met lekkere eitjes. 

Tijdens die middag trakteerde het ou-
dercomité alle kinderen op een lekkere 
brunch. 

Hopelijk heeft iedereen genoten van 
de paasvakantie en kunnen we vol 
goesting het laatste trimester star-
ten.  
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BIBSTERS 

In het kader van de jeugdboekenmaand 'Eureka, wetenschap en techniek' gingen de zesdeklassers naar de bib 
voor het spel 'BIBSTERS'. 

De kinderen kregen per groepje een iPad en losten in stipt 1 uur zo veel mogelijk verschillende vragen 
op.  Daarvoor moesten ze tips volgen en snuisteren in de boeken.  Een interactieve en  leerrijke activiteit.  
Bedankt aan alle mensen van de bib voor deze gelegenheid! 

Op bezoek bij de orthodont 
Onze blauwe vissen en gele giraffen brachten maandag voor de paasvakantie een bezoekje aan de orthodont. 
Dit was wel een beetje spannend! Even liggen in de stoel, kijken met het spiegeltje. Gelukkig waren onze  
tandjes net gepoetst .  Laat die beugel maar komen, wij zijn er niet meer bang voor.  
 

SPELEN IN DE PUTTEN 
 
Op woensdag 8 maart gingen alle kleuters naar ‘De Putten’ om heel de voormiddag lekker te spelen.  Dolle pret! 

Ontbijt met wandeling 
 

Op zondag 22 april kan u met familie en vrienden lekker komen ontbijten!  
 

Aansluitend  is er een wandeling uitgestippeld en heb je hier de keuze tussen één van  
2 km of  één van 4 km.  De wandeling wordt attractief gemaakt door de verschillende  

Bodymapoefeningen die worden aangeboden.  Vergeet niet in te schrijven voor het ontbijt!  
 

DE VLIEGER BEWEEGT  
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BEDNET 
 

Op 9 maart organiseerde Bednet de nationale pyjamadag. Bednet maakt het voor langdurig 
zieke kinderen mogelijk om onderwijs van thuis uit te volgen. Op die manier blijven deze 
kinderen mee met de les en houden ze contact met hun klas.  
Onze leerlingen steunden deze actie en kwamen die dag massaal in pyjama naar school! 

 
  
DIERENVRIENDEN 
 
Uit een gesprekje met de kleuters bleek dat de rode papegaaien echte dierenvrienden zijn, als nieuw thema kozen 
ze voor met z’n allen voor DIEREN! Ze konden al heel veel over alle soorten dieren vertellen. Er waren natuurlijk 
ook een aantal diertjes die graag eens een bezoekje wilden brengen aan onze vriendjes. Zo kwam de grasparkiet 
van Harley langs die zich graag achter lange haren ging verstoppen, de hond van Nim bleek een echte Casanova, 
Nora haar konijntjes kwamen een dagje meespelen in onze klas en ook de hamster van Roman kwam samen met 
zijn mama langs!   

WAFELVERKOOP 
De verkoop was ook dit jaar weer een groot succes! Er werden 
in totaal maar liefst 900 dozen verkocht!   
2C, 6A en de Blauwe Vissen werden voor hun inzet getrakteerd 
op een feestje. 
 
Bedankt aan alle ouders en leerlingen voor de bijdrage  
aan de wafelverkoop!!!! 
 

 

Schoolreglement zomerkleding 
Nu de zon in de lucht staat, komen onze zomerkleren 
weer uit de kast.  
Even de afspraken herhalen: 
 Kleedjes, geen strandjurken 
 T– shirt, geen spaghettibandjes  
 Deftige shorts, geen strandshorts 
 Sandalen,  geen teenslippers 
 Breng zonnemelk mee voor tijdens de speeltij-

den.  

FEESTJE! 
De jarige kleuters van de maand maart werden 
gevierd met een heerlijke paasbrunch. 
 

Bedankt aan alle helpers voor deze 
lekkere paaslunch! 
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STRAFFE TOERENWEEK 
 
Straf... straffer... strafst.... Straffe toeren in het eerste leerjaar. Het was een week vol straffe toeren en techniek! 
Op maandag 26 februari deed de juf wel 5 straffe toeren. Dinsdag mochten de eersteklassers hun straffe toer la-
ten zien. Donderdag deden we de straffe toeren quiz en maakten we een tol met verschillende kleuren. Vrijdag 2 
maart was de proefjesnamiddag.  Spelend leren dat is genieten en heel veel van opsteken.  

SOEP MAKEN 
Warme soep, warme soep,... onze groene kikkers maakten lekkere soep! Juffrouw Tinne nam verse groentjes mee van haar ei-
gen tuin, waar onze groene kikkers lekkere soep hebben gemaakt. Dat heeft gesmaakt! 

HAAR EN SNAAR 

De jongens en meisjes van de eerste graad werden vandaag ondergedompeld in 
de wereld van de koperen blaasinstrumenten. 

Hiervoor kwam de groep ‘Haar en Snaar’ een  voorstelling geven. De kinderen leer-
den wat meer over kunst en muziek. Een man die in de opera werkt, liet hen ver-
schillende muziekinstrumenten zien en beluisteren. Zo speelde hij cello, viool, 
hoorn, trompet en nog veel andere instrumenten.  

Het was een leuke voorstelling!  

 

Muziek om van te 
genieten en ja wie 
weet zitten er toe-
komstige muzikan-
ten in de zaal.  

Die zullen vast en 
zeker volgend jaar  
starten met mu-
ziekschool.  



Pagina 5 N I E U W S B R I E F  april 2018 

 POPPENTHEATER 
 Op vrijdag 9 maart gingen de  Paarse Olifanten, Rode Papegaaien, Blauwe Vissen en Gele  Giraffen naar de  
poppenzaal in Turnhout. Hier leerden ze Piraat Roosje, oftewel Piroos kennen. Zoals je kan zien hebben ze van het  
optreden genoten!  

TALENTENDAG 
 
De zesdeklassers staan voor een moeilijke keuze. Welke school kiezen ze volgend jaar? Welke richting past hen 
best? Welke gevaren loeren er om de hoek? Op deze vragen kregen ze de voorbije weken al een paar antwoorden. 
Zo brachten we al een bezoek aan het SMIK en GO Geel en staat een bezoek aan SAG ons nog te wachten. Agent 
Gust geeft hen als MEGA agent tips om NEE te zeggen tegen gevaar. MEGA staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord. 
Tijdens een talentennamiddag gingen we op zoek naar onze sterktes.  
 

Succesvolle Kangoeroewedstrijd 

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar namen deel aan de kangoeroewedstrijd. Dat is een wiskundewedstrijd 
met 24 leuke reken-, denk- en puzzelvragen op te lossen binnen  50 minuten. Alle leerlingen zetten  hun beste 

beentje voor om een zo hoog mogelijke score te behalen. 

De deelnemersprijs hebben ze al op zak en nu wachten op de prijzen. Onze leerlingen behaalden weer knappe 
resultaten. Dikke proficiat voor Kasper De Pauw ( 5de lj) en Louis Van Spauwen (6de leerjaar) die elk 101 /110 
punten behaalden en zo vast bij de winnaars zitten. Concrete plaats wordt nog meegedeeld.   

PAASCREA 

 
De jongens en meisjes van de tweede 
graad  hebben zich helemaal kunnen uitle-
ven tijdens de knutselnamiddag. Ze gingen 
gretig aan de slag, met enkele mooie knut-
selwerken als resultaat! 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

     31 
Begin  

Paasvakantie 

1 
Paasvakantie 

2 
Paasvakantie 

3 
Paasvakantie 

4 
Paasvakantie 

5 
Paasvakantie 

6 
Paasvakantie 

7 
Paasvakantie 

8 
Paasvakantie 

9 
Paasvakantie 

10 
Paasvakantie 

11 
Paasvakantie 

12 
Paasvakantie 

13 
Paasvakantie 

14 
Paasvakantie 

15 
Pasen 

16 
 

Zwemmen 4-
jarigen 

17 
 

L5 bezoek hee-
merf 

18 

FRUIT  
 

19 
 

Kleuters, 2KK en 
3KK Sessie vies-

vuilland 

20 
L1 en L2 Sessie 

viesvuilland 

21 
 
 

22 
 

ONTBIJT  
wandeling 

23 
 

Zwemmen 5-
jarigen 

24 
 

BINGEL feest 

25 
 

FRUIT 

Openklasdag 
 

Infomoment 
voor 1ste leer-
jaar  18u30-20u30 

26 
 

ROLLER-
DAG  

LAGER 

27 
 

1ste kleuterklas 
medisch onderzoek 

28 29 
 

Vormsel 

30 
 

Vrijaf 
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Belangrijke data 
 

 25 april: infoavond 1e leerjaar 

 30 april: vrijaf 
 10 mei: OH Hemelvaart, VRIJAF  en 11 mei: brugdag,  VRIJAF 
 14 mei: sportdag lagere school 
 21 mei: Pinkstermaandag, VRIJAF 
 

In maart overleden: 

 Juul Boonen, schoonvader van Griet Vanheuckelom en grootvader van Tuur 
Willems (5B) 

 Gust Michiels, overgrootvader van Fee (3B) en Juul Picavet (Paarse Olifan-
ten) 

 Jan Bleyens, overgrootvader van  Noah (Paarse Olifanten) en Nathan (2A) 
Van Dingenen 

 Cécile Mertens, grootmoeder van  War (3B), Nora (4B) en Naut (6A) en 
schoonmoeder van Tinne Verrydt (administratie) 

 Anna De  Laet, overgrootmoeder van Sarah Vanheuckelom (6B) 
 

GEBOORTES 
 

Op 12/03/18 werd Reham, zusje van Mayar (3A) en Anwar (Gele Giraf-
fen) geboren.  
 
Heel veel geluk met jullie kleine wonder! 


