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NIEUWSBRIEF JANUARI 2019
soep
Ontbijt
Paasbrunch
wafelverkoop
KERSTHAPPENING
Midzomerhappening

oudercomité
Bedankt
WENSEN
VOOR HET NIEUWE JAAR

Door nieuwjaar te zingen
Door nieuwjaarsbrieven te lezen
Door een deugddoende mail te sturen.
Door acties van de warmste week te steunen.
Door cadeautjes te kopen voor familie en vrienden.
Door onze deuren open te zetten voor hen die niks hebben.
Deel vriendschap
Hou van elkaar
Wees tevreden
Gelukkig Nieuwjaar

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019

PAGINA 2

WINNAARS BOTJESWANDELING
Siet Janssens (GG) en Jannes Engels (3C) zijn de winnaars van onze botjeswandeling!
Een onschuldige hand trok hun namen uit de vele formulieren die na de zoektocht ingediend werden.
Siet mag samen met haar familie lekker komen BBQ ’en
tijdens de midzomerhappening op 23 juni en Jannes
heeft kunnen genieten van gratis drankjetons tijdens
de kersthappening!
Proficiat aan de winnaars en bedankt aan alle deelnemers!

OP BEZOEK IN HET DAGCENTRUM AQUAMARIJN
Onze groene kikkers en bruine leeuwen gingen op bezoek in
het dagcentrum van Aquamarijn, waar de mama van Eliza
werkt.
Na een frisse wandeling mochten we even op verkenning
gaan... we hoorden een vogeltje en zagen zelfs 2 visjes zwemmen!
Er werden verhaaltjes voorgelezen, gedanst en we hebben zelfs
samen een theelichtje beplakt met sterretjes.
Na een lekker speculaasje wandelden we weer terug naar
school.
Daar genoten we nog van een beker warme chocomelk. Mmm!
Wij vonden het een super leuk bezoekje!

SPEELPLAATSSPELLETJES
Onder leiding van de turnjuf leerden enkele leerlingen van het Kinderrechtenparlement de andere kinderen klapspelletjes aan.

OP ZOEK NAAR EEN GROTE
KERSTBOOM

BELGISCHE KAMPIOENEN!

Joepie, wij
vonden de
mooiste,
grootste boom van
allemaal!

Thema Kerstmis is
voor de kleuters
een enorme ervaring. Een boom
die prikt en die
zetten we in huis.

Het derde leerjaar B is trots met de Belgische
kampioen, Emma op het ijs. Ook haar zussen, Laura en
Luna (oudleerlingen)
mochten zich
in hun reeks
als eerste
plaatsen.
Proficiat !
Het voorbije
weekend
nam Emma
samen met
haar teamleden deel aan
het ijskunstschaatsen in
Nederland.
Hierbij behaalde de ploeg een knappe vierde
plaats.
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Sinterklaas
kapoentje!
Op 6 december brachten de
Sint en zijn zwartepieten een
bezoek aan onze school. Ze
arriveerden in stijl in een
prachtige oldtimer!
Voor onze kinderen kon de pret
niet op en ze zongen en dansten
er op los.
Goed nieuws want er waren dit
jaar geen stoute kinderen.

Bedankt Sint en Pieten voor al
dat lekkers en de leuke
cadeautjes.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
GBS De Vlieger zet sterk in op het ontwikkelen van de digitale
vaardigheden van leerlingen.
De afgelopen jaren investeerden we aanzienlijk in digitaal
materiaal zodat we onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen
laten oefenen. Juf Ellen ging tijdens haar ICT-lessen aan de slag
met de leerlingen van het 3e leerjaar. De kinderen maakten
online tekeningen rond de winter waarna deze in een leuk
filmpje werden gegoten.
De leerlingen van het 6e leerjaar ontwierpen met behulp van een
zogenaamde green screen en een fotoprogramma hun eigen
nieuwjaarsbrieven!
Een originele manier om de ICT-vaardigheden te oefenen!
Je kan het filmpje en enkele foto’s bekijken op onze website en facebookpagina!

Hou deze datum vrij:

Midzomerhappening
23 juni 2019

FEESTJE MAAND
DECEMBER
Onze kleuters vierden
feest voor de jarigen
van december! Er
werd gesmuld van
overheerlijke spaghetti
gemaakt door onze
kookmama’s en –
oma’s!!
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LEREN OVER DE KERSTBOOM
De Paarse Olifanten leren over de kerstboom.
"Weten jullie welke soort boom dat is? Dat is een spar! Ja, net zoals die
winkel!"
In de poppenkast vraagt Heksemie of de kleuters nog weten welke boom
die kerstboom nu weer is..."
"dat is een DELHAIZE-boom!"

INTEGRATIEACTIVITEIT
In december was er weer een integratiemoment tussen de eersteklassers en de kleuters van de laatste kleuterklas. De juffen
van het 1e
leerjaar
lazen voor
aan onze
5-jarige kleuters. Hoe spannend was dat bij juf Dorien en Sanne. Op dat moment wisten juf Britt en Inge
de kinderen van het eerste leerjaar te boeien met een
warm verhaal. Steeds een fijn weerzien bij de juffen
van vorig jaar. Onze kleuters voelden zich heel groot
bij hun toekomstige juffen!

HIDRODOE EN SCHAATSEN
Alweer glunderende gezichten op de schaatsbaan in Herentals. Een geweldige ervaring en
een leuke kerstafsluiter voor het 4e leerjaar! Het bezoek aan Hidrodoe was leerrijk en zeker
voor herhaling vatbaar.

WAFELVERKOOP De wafelverkoop start dit jaar op maandag 28 januari. De wafels worden met de
kinderen meegegeven op woensdag 27 februari. Vorig jaar was onze verkoop echt wel een succes, we hopen
ook dit jaar weer te kunnen rekenen op uw steun!
Met de opbrengst organiseert ons oudercomité allerlei leuke activiteiten.

JANUARI 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
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KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
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KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE
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kleuter: Gilden
op bezoek

19

20

26

27

NIEUWJAAR
7
Zwemweek
lager

8

14

15

16

17

ZWEMMEN 5J.

L5+6: alles uit
de kast

FRUIT

ROLLERDAG
LAGER

L6: OORCOLLEGE

KERST- KERSTVAKAN- VAKANTIE
TIE

FRUIT

L6: 19u: infoavond

21
Zwemweek
lager

22

28

23

24

25

FRUIT

Toneel
kleuters Pit

Damiaanactie

Openklasdag

L5+6: alles uit
de kast
29

Zwemmen 5j

L6: Moby Dick
Antwerpen

30

31

FRUIT

L1+2 haar en
snaar

FIETSDAG
KLEUTERS
Start wafelverkoop

BELANGRIJKE DATA 2019
 Kerstvakantie van 22 december tot en met 6 januari
 Woensdag 6 februari pedagogische studiedag vrijaf
 Sneeuwklassen van 20 februari tot en met 27 februari
 Vrijdag 1 maart 10:30 u carnavalstoet
 Krokusvakantie van 2 maart tot en met 10 maart
 Paasvakantie 6 april tem 21 april
 Maandag 22 april: paasmaandag vrijaf

 Woensdag 24 april infoavond toekomstige eerste-

klassers
 Woensdag 1 mei Dag van de arbeid vrije dag
 Zondag 12 mei opendeurdag
 Woensdag 29 mei pedagogische studiedag vrijaf
 Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 31

mei brugdag vrijaf
 Maandag 10 juni: Pinkstermaandag
 Vrijdag 28 juni 11u55 start zomervakantie

OVERLIJDENSBERICHT
Op 15 december overleed René Borgers, overgrootvader van Jozefien (RP) en Anna (1A).
Veel sterkte aan gans de familie!

