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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2019 

Proficiat aan onze winnaars! 

De jarige Celine trok met haar onschuldig handje 
de winnaars van onze wandelwedstrijd tijdens het 
ontbijt.  

Siebe Stijnen / Liv Prinsen / Willem van de 
Wygaert /Vince Ver-
straelen.  

De prijs ‘ ticket voor onze 
musical!’ 

Proficiat en bedankt aan 
alle deelnemers . 

Het was alweer een ge-
slaagde editie waarbij ie-
dereen genoten heeft van 
het verzorgd buffet. Dank 
aan de leden van  ons  
oudercomité én  
leerkrachten die er hun schouders onder zetten. 

LEERPLICHT 

Wij brengen u alvast op de hoogte van een wijziging in de minimumleeftijd van de leerplicht vanaf volgend 
schooljaar 2020-2021.  

Zo kan u hier alvast rekening mee houden bij eventuele vakantieplanningen voor volgend schooljaar.  

In België geldt voor alle kinderen de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil de overheid 
ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor 
heel België. Momenteel is er leerplicht van 6 tot 18 jaar.  

Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht op 5 jaar.  

 Tot en met het schooljaar 2019-2020: Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat 
het 6 wordt. 

 Vanaf schooljaar 2020-2021: Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 
wordt. 

Voor meer informatie over leerplicht verwijzen wij naar het website van het departement onderwijs:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/starten-op-school/naar-het-secundair-onderwijs/leerplicht/van-

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/starten-op-school/naar-het-secundair-onderwijs/leerplicht/van-6-tot-18-jaar


RECHTEN VAN HET KIND 

Woensdag 20 november was het precies 30 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van 

het Kind hebben aangenomen. Daarom vierden we op 20 november de Internationale Dag voor de Rechten van het 

Kind. Ons kinderrechtenparlement gaf meer uitleg over deze dag en nadien gingen onze leerlingen in workshops aan 

de slag met de rechten van het kind. Want aandacht voor kinderrechten blijft nodig!   

LEES HIER HET INTERVIEW MET KATO (6A) 

*Hallo Kato! Wat hadden 

jullie deze week te vieren 

op school? 

Kato: “Wij vierden 30 jaar 

kinderrechtenverdrag en 

als kinderrechtenschool 

konden we dit niet laten 

voorbijgaan zonder er iets 

rond te doen!”  

*Weet jij iets meer over 

’30 jaar kinderrechtenver-

drag’? 

Kato: “ In de Rechten van 

het Kind staan 54 artike-

len die de rechten om-

schrijven van kinderen en 

jongeren tot 18 jaar. En 

wij hebben samen een 

brainstorm gehouden 

over wat we op 20 no-

vember wilden doen. ” 

*En, zijn jullie dan tot leu-

ke activiteiten gekomen? 

Kato: ‘Op dinsdagnamid-

dag zijn we gestart met een toneel van de Flashers. Dat zijn onze duurzame helden op school. Zij hebben ook een zak-

je met daarin attributen van verschillende kinderrechten.  Bv: recht op gezondheidszorg – een bril, recht op onderwijs 

– wiskundeboek, recht op ontspanning – gsm,… Daarna is iedereen in de klassen leuke activiteiten en spelletjes gaan 

doen rond kinderrechten. Bv: In het 6de hebben we  opgeschreven wat we al doen rond kinderrechten op onze school 

en hebben we een quiz gedaan over de kinderrechten. Op woensdag  kwamen we feestelijk naar school  en hebben 

we voor de hele school het kinderrechtenverdrag voorgelezen. Daarna dansten we nog de dans Recht op Water . Vol-

gende week houden we de kinderrechtenwedstrijd en de  leukste foto’s van kinderrechtenactiviteiten te maken zal de  

winnaar zijn!” 

 

Dankjewel Kato en nog veel plezier in het kinderrechtenparlement van GBS DE VLIEGER! 
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GROOTOUDERS OP BEZOEK IN DE KLEUTERSCHOOL TIJDENS DE GROOTOUDERSWEEK

“ZIE GINDS ZINKT DE STOOMBOOT” 
Onze kleuters genoten van het poppenspel bij ons op school, gebracht 

door theater Propop.  

Een knotsgekke voorstelling over de Sint en zijn Pieten op de boot.  

Blauwe vissen leren over huisdieren 
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    VOORLEESWEEK 18 NOV ‘19 — 22 NOV ’19  

  

 
 

Op de foto’s de 

winnaars van 

de leesbingo. 

 

Tijdens de voorleesweek kwamen verschillende ouders en grootouders voorlezen in het eer-
ste leerjaar. Ook kwam er elke dag een juf of meester van een andere klas voorlezen in onze 
klas.  

 

FLUODAG OP 8 NOVEMBER      

“Helm Op Fluo Top“          

Zorg dat je gezien wordt!! 

Thema: Geboorte en groei 
 

Eersteklassers tonen fier hun foto’s in de lesjes godsdienst 
over hun eigen geboorte ...warm nestje.. groeien .. geborgen-
heid..  
Zo klein, zo bijzonder ... Wat een wonder! 

ONZE  BOEKENTIL 



Op bezoek in het Frans Masereel 
centrum  

De leerlingen van het 5e leerjaar konden een  
kijkje nemen in het atelier van centrum Frans  
Masereel en kennismaken hoe echte kunstenaars 
van over de hele wereld hier werken. 
 
Ze leerden welke verschillende druktechnieken er 
bestaan en onze leerlingen mochten deze ook nog 
eens uitproberen! 

Het was een leerrijke en kunstige voormiddag! 

 

Indien uw kind volgend jaar de overstap maakt naar het middelbaar kan  

een busabonnement van pas komen. 
 
We willen u erop attent maken dat de aanschaf van een 
jaarabonnement voor de 12e verjaardag van uw kind 
voordeliger kan zijn, zelfs als uw kind in de eerste helft van 
het jaar verjaart en het abonnement dan misschien nog 
niet gaat gebruiken.    
 
Voor verdere info verwijzen wij naar de website van de 
Lijn:  

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/
abonnementen/buzzy-pazz.html 
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DE VLIEGER bekroond met  
Verkeer op School-medaille 

 

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen  
Verkeer op School-medaille. Onze school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobi-
liteitseducatie.      

Donkere dagen — laat je zien ! 

De wetgevingen omtrent fluohesjes komen niet zomaar uit de lucht gevallen. Enkele eenvoudige cijfers tonen aan waar-
om een fluohesje LEVENSNOODZAKELIJK is! 

Enkel indien u een fluohesje draagt (die voldoen aan de Europese EN471 en EN1150 norm) geeft u bestuurders de kans 
tijdig te stoppen. Dit dankzij een verhoogde zichtbaarheid van 600  procent!  De reflecterende strepen van het fluohesje 
worden  reeds opgemerkt op een afstand van 120 meter en dit aan een snelheid van 90 km per uur! 

Met een fluohesje val je zelfs bij wagens rijdend aan hoge snelheid voldoende op voor de bestuurder, zodat zij de kans krijgen te stoppen 
en/of u te ontwijken! 

Veiligheid voor alles en zorg daarom dat je kinderen in deze donkere dagen hun fluo dragen.  

https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html
https://www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/abonnementen/buzzy-pazz.html


 

HET 5e LEERJAAR OP STAP IN ANTWERPEN  
In het Felix Archief Museum maakten de kinderen kennis met vreugde en verdriet tijdens de tweede wereld-

oorlog in de provincie Antwerpen.  Het MAS heeft hen van de eerste tot de laatste minuut verwonderd,  

geïnteresseerd, geboeid, ... 

Eén keer in de maand is het  in de lagere school.  

De turnleerkrachten voorzien telkens een uitdagend parcours, plezier verzekerd! 

Het eerste en het tweede leerjaar gingen op vrijdag 22 november naar een musical “De prinses en de toverspiegel” 

in de stadsschouwburg. Maar …. ook  onze leerlingen  repeteren reeds voor hun musical op 12 en 13 maart 2020. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

     

   

 1 

2 

Zwemweek 

lager 

K3 zwemmen 

3 

 

4 

 

5 6 

Bezoek  

van de Sint 

7 8 

9 10 11 

 

 

Openklasdag 

12 13 

L6 passen ski-

materiaal 

Gebouwenloop 

warmste wissel 

14 15 

16 

Zwemweek lager 

K3 zwemmen 

Fietsdag kleuter 

17 18 

 

 

KERSTHAPPENING 

19 

Rollerdag lager 

L4 Hidrodoe + 

schaatsen  

20 

9:00u:  

kerstviering  

iedereen  

welkom 

21 

Start  

Kerst- 

vakantie 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

 

 

30 31 

Nieuwjaars- 

zingen 

     

DECEMBER 2019 

 

FAMILIENIEUWS 
Emma Faes (bruine leeuwen) werd grote zus 
van een zusje Alexis  

Juf Ingrid (RKG) werd trots moeke van klein-
zoon CERIEL. 

Lucas Dupont, het broertje van Levi (groen 
kikkers) werd geboren op 24 /10. 

BELANGRIJKE DATA 

• Kerstvakantie vanaf za. 21/12 tot en met zo 
5 /01 

• Infoavond naar het secundair (18:30u-20:00uu) 
en sneeuwklassen (20:00u —21:00u) voor  
ouders van 6e klassers. 

• Sneeuwklassen 12/02 tot en met 19/02 
• Krokusvakantie za. 22/02 tot en met zo. 1/03 
• Musical 12 en 13 maart  

 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER 

Hiep hoera!  

Deze kleuters vieren  

deze maand hun verjaardag  

met macaroni met ham en kaas! 
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