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N I E U W S B R I E F  M A A R T  2 0 1 8  

CARNAVAL IN GBS DE VLIEGER! 
Onze leerlingen trokken met hun gekste outfit de carnavalstoet op gang.  
Daarna smulden ze van lekkere 
hotdogs ons aangeboden door 
het oudercomité.   
Bedankt voor deze lekkere  
traktatie! 
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SNEEUWKLASSEN PLAFFEIEN 2018 

Onze 6deklassers trokken naar het Zwitserse Plaffeien en genoten van de bergen, de zon en 

de sneeuw. Skiën werd afgewisseld met leerrijke uitstappen naar Gruyères en Juan, een lek-

ker glaasje melk bij de plaatselijke boer en talrijke wandelingen.  Al onze leerlingen keerden 

moe maar tevreden terug met hun skidiploma en een hele boel mooie herinneringen op zak! 

Bedankt aan de leerkrach-

ten, directie, monitoren, 

keukenhulp en verpleger 

om dit alles mogelijk te maken! 

Nieuwsbrief maart 2018 
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WEEK TEGEN PESTEN 
Van vrijdag 2 t.e.m. vrijdag 9 februari gingen onze leerlingen weer dubbel 
en dik de strijd aan tegen pesten. Dit werd o.a. gedaan door deel te ne-
men aan de ‘STIP IT’ actie van Ketnet. (4 stippen op de hand).  
Niet het ‘niet pesten’ stond centraal, maar vooral de vraag: ‘Hoe kunnen 
we een fijne klasgroep zijn?’. 
Er werd samen met de leerkrachten leuk gespeeld op de speelplaats, met 
de nadruk op het POSITIEVE! 

Nieuwsbrief maart 2018 

LIEFDEVOLLE NAMIDDAG  

Onder het motto: Samen is leuker dan alleen,  organiseerde juffrouw 
Kala een liefdevolle namiddag. Om alles in goede banen te leiden, 
vroeg ze de hulp van ouders, oma's en andere begeleiders.  

De leerlingen maakten lekkere slakjes, mooie kaders, gekke zeepjes, 
zelf gevouwen hartjes, bloemen van liefde, ze werkten met verf en ze 
naaiden zelfs een hartje! Verschillende technieken die ze nog niet eer-
der hadden gedaan.  

Voor iedereen een namiddag vol gezelligheid en liefde! Sommige 

kindjes waren waarschijnlijk zo enthousiast dat ze niet hebben ge-

wacht tot Valentijn om hun cadeautjes te geven.  

DIKKE TRUIENWEEK 
Tijdens de dikke truienweek van 5 tot en met 9 februari werd de 
verwarming elke dag een graadje lager gezet.  Tegen het einde van 
de week werd het al heel fris in onze leslokalen.  
Gelukkig konden onze kinderen zich extra verwarmen met gekke 
dikke mutsen, sjaals, dekentjes! 

INTEGRATIEMOMENT  
De vriendjes van de derde kleu-
terklas mochten al eens een kijk-
je nemen in het eerste leerjaar! 
Samen met de juffen knutselden 
ze voor carnaval! De eersteklas-
sers mochten nog eens een keer-
tje terug naar juf Inge of Juf Britt. 
Het was een fijne namiddag! 

BEZOEK VAN SCHRIJVER DO VAN RANST 
Onze vierdeklassers maakten kennis met een echte schrijver ! Do Van 

Ranst kwam op bezoek in de bib en vertelde ons meer over zijn boe-

ken. Hij beantwoordde alle vragen, waarmee onze leerlingen zaten. Zo 

zijn we te weten gekomen dat hij al meer dan dertig boeken heeft ge-

schreven en dat een boek niet op een week klaar is, zoals de meesten 

dachten, maar pas na 4 maanden of soms na 2 jaar. We hebben weer 

wat bijgeleerd en zijn benieuwd om eens te gaan lezen in zijn boeken 

over Dina of Samuel. 
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MASKERS MAKEN 
Dat de leerlingen van 2A creatieve beestjes 
zijn, hadden jullie al wel kunnen zien. 

Deze keer gingen ze eens met ander materiaal 
werken: stof. Ze konden een sjabloon kiezen 
voor hun masker en dit gingen ze dan bekle-
den met stof. Sommige stofjes bleven gemak-
kelijk kleven en anderen weer niet. Het was 
een beetje experimenteren en zoeken hoe het 
nu het beste ging. Om het masker helemaal af 
te werken gebruikten sommige leerlingen nog pluimpjes en ook stokjes om het masker vast 

 Nieuwsbrief  
Nieuwsbrief maart 2018 

LETTERFEEST! 

Joepie.... de vriendjes van het eerste leerjaar kennen nu alle 
letters!!!! 
Daarom was het tijd om feest te vieren.... een LETTERFEEST! 
Bij juf Sanne speelden ze een leuk letterganzenbord met al-
lerlei opdrachten. Bij juf Dorien werd het een letterzoektocht 
die echt wel leuk was.  
Letterkoekjes en lettersnoepjes mochten natuurlijk niet ont-
breken.  Al snoepend lezen en leren , smaakte naar meer.  
Als kers op de taart knutselden ze een  heuse letterkroon en 
kreeg iedereen nog een letterdiploma! 
Bravo aan onze eersteklassers! 

NOG EEN FEESTJE! 
De kleuters en juf die jarig zijn in de maand februari vierden hun ver-
jaardag met een lekkere hot-dog! 
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Familiaal nieuws: 

Laura Proost (Witte Schapen) heeft er een zusje, Jasmine, bij!  

Tudora Damian, zusje van Stefan (2c) en Cosmin (1B).                         Proficiat aan de families! 

We nemen afscheid van: 
Fin  (groot)tante van  Emile (GK), Amelie (3A) en Elise (6B) Sterckx en van Kallie (oudercomité) overleed op 28 janu-

ari. 

Lili Christensen, grootmoeder van Aéowynn (GG) en Eothain Van Der Steen (PO) overleed op 30 januari 

Jefke Helsen, grootvader van Rune Smets (6B) overleed op 1 februari. Veel sterkte aan de families! 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

   

 

1 

Leveren wafels 

 

2 

 

3 4 

 

5 

Zwemmen 4j PO+RP 

Zwemmen 1A+B, 5B 

L1+2: Voorstelling 

Haar & Snaar OC 

 

6 7 

FRUIT 

Kleuters De Putten 

8 

 

9 

Propop 3KK en 
2KK 

 

10 11 

12 

Zwemmen 5j 

Zwemweek lager 

L6 bezoek SAG 

13 

 

14 

FRUIT 

PAPADAG 

15 

ROLLERDAG  
lagere school 

L6 19u Infoavond 
CLB 

16 

 

17 18 

19 

 

20 21 

FRUIT 

Openklasdag  

22 

Kleuters voorstel-
ling Haar & Snaar 

OC 

23 24 25 

 

26 

Zwemweek lager 

 

 

27 

MUZIKALE 
SCHOOLDAG 

28 

FRUIT 

GROTE REKENDAG 

OUDERCONTACT 
kleuter &  lager 

29 

Europaweek be-
zoek 6de   

Crea-namiddag 
1ste en 2de graad 

30 

L6 Beroependag  

START  
PAASVAKANTIE 

 

KALENDER MAART 2018 

Belangrijke data 

 zondag 22 april: schoolhappening ontbijt en wandeling 

 woensdag 25 april: infoavond toekomstige eersteklassers 

 zondag 29 april: Vormsel 

 maandag 30 april: vrijaf  (facultatieve vrije dag) 

 dinsdag 1 mei: geen school (dag vd arbeid) 

 zondag 6 mei: 1e Communie 

 donderdag 10 mei: geen school (OH Hemelvaart) 

 vrijdag 11 mei: geen school (brugdag), feest Vrijzinnige jeugd (12 & 13 mei) 

 maandag 21 mei: geen school (Pinkstermaandag) 

 zondag 27 mei: opendeurdag voor kleuters 3KK op naar 1ste leerjaar en instapkleuters 10u30—12u00 


