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Schooljaar 2019—2020 

NIEUWSBRIEF MAART 2020 

Krokusvakantie dat is reikhalzend uitkijken naar de komst van 
de lente.   

In het voorjaar ontwaken padden massaal uit hun winter-

slaap. Ze trekken dan samen naar beken en poelen om zich 

voort te planten. Maar ... tijdens hun tocht moeten ze vaak 

een straat of een weg oversteken. Help je mee omhen veilig 

naar de overkant te brengen. Natuurpunt organiseert over-

al paddenoverzetacties. Trek je laarzen aan, ontdek hoe je de 

dieren kan herkennen en red talloze dierenlevens!  

Geniet van de eerste zonnestralen en breng een bezoekje aan 
een van de zeven allerleukste speelbossen voor lekker vuile 
kleren. Want het bos is de allerbeste speeltuin, zeker voor 
enthousiaste boomklimmers, kampenbouwers en plassen-
springers.  Zo kan je:  

• Takkendorpen bouwen in Vlaamse Ardennen: het Kluisbos 

• Puur spelen in Hasselt: domein Kiewit 

• Volop kampen bouwen in Oud-Turnhout: bos van Bo 

• Eindeloos ravotten in Oud-Heverlee: Everzwijnbad 

• Avontuur in Torhout: Torwoud 

• Woestijnplezier in Lommel: Lommelse Sahara 

• Een paradijsje in Heist-op-den-Berg: Averegten 

 

Veel plezier en geniet van een ravotvakantie! 

 

GBS DE VLIEGER STIPT 

Samen tegen iedereen pesten! Dat 

brengen we deze week nog eens ex-

tra onder de aandacht! 

Enkele leerlingen van het kinder-

rechtenparlement hadden het toffe 

idee om samen  4 grote stippen te 

vormen, het symbool voor de 4 af-

spraken tegen pesten. Een tof idee 

met als resultaat een krachtige 

boodschap!  

MUSICAL ROBIN HOOD 

Er kunnen nog kaarten besteld worden voor de opvoeringen 

tijdens de dag. Dit kan online (zie link ouderplatform) tot en 

met maandag 2 maart. Avond-uren zijn helaas uitverkocht.   

Onze kinderen zullen schitteren op het podium.  De week na 

de krokusvakantie wordt nog een oefenweek en dan zijn we 

er klaar voor! 

 

 

https://www.uitmetvlieg.be/agenda/search?search=padden%2A&date_range=22/2/2020%20-%201/3/2020
https://www.uitmetvlieg.be/uittip/de-7-leukste-speelbossen-voor-lekker-vuile-kleren
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SNEEUWKLASSEN PLAFFEIEN 2020 

Onze 6deklassers trokken naar het Zwitserse Plaffeien en genoten van de 
bergen, de zon en de sneeuw. Skiën werd afgewisseld met leerrijke uitstap-
pen naar o.a. Juan, een lekker 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!  

 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2020 

Bedankt aan de leerkrachten,  
directie, monitoren, keukenhulp  

en verpleger om dit  
alles mogelijk te maken! 
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Carnaval  dat is het grootste feest van de krokusvakantie.  Onze kinderen haalden vandaag 
al hun allermooiste kostuum uit de verkleedkoffer, vulden hun zakken met confetti en 
trokken door de Kastelse straten. Groot en klein genoten van deze optocht.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Nieuwsbrief maart 2020 
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SMIK  MET EEN SPEL IN HET 5E 

De leerlingen van het SMIK kwamen op 11 februari met het 5de leerjaar een groot spel spelen. In verschil-

lende groepen moesten ze opdrachten tot een goed einde brengen om zo 'de wereld te redden'. Alle groep-

jes slaagden hierin en een leuke verrassing wachtte hen op aan het einde van het 

spel.  

 

WINTERSPEL IN HET EERSTE LEERJAAR 

Joepie! In het eerste leerjaar werd een winterspel gespeeld. 

Er was heel wat te beleven.  

Je kon puzzelen, een iglo bouwen, een dobbelspel spelen, een ijsbeertoetje maken, schilderen 
met ijs, proefjes met ijsblokjes en nog veel meer! 

Het was een heel leuke namiddag. 

Nieuwsbrief maart 2020 

De jongens en meisjes van de eerste graad werden vandaag ondergedompeld in de wereld van de houten blaasinstru-
menten. 

Hiervoor kwam de groep ‘Haar en Snaar’ een  voorstelling geven. De 
kinderen leerden wat meer over kunst en muziek. Een man die in de 
opera werkt, liet hen verschillende muziekinstrumenten zien en be-
luisteren.   

We moesten niet alleen luisteren... we mochten mee musiceren, het 

ritme klappen, tekenen op de maat van de muziek….  
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Nieuwsbrief maart 2020 

KWARTIERLEZEN IN HET ZESDE 

Elke dag lezen we een kwartiertje.  Ook in het zesde. 
Boekbesprekingen horen tot de doelen van ons leerjaar. 
Dit jaar doen we het net iets anders en houden we een boekenklets-

boekencafé. 
De leerlingen vertellen aan 
elkaar over de boeken die 
ze gelezen hebben.  Dit met 
snoepjes, hapjes en een 
drankje.  Ze maken er echt gezellige leesclubjes van. 
 

Op deze manier wordt er echt over boeken gepraat en 
de leerlingen doen dat vol enthousiasme.  Zeker voor 
herhaling vatbaar! 

DIKKE TRUIENWEEK 
De Vlieger denkt mee aan het milieu! 

Tijdens de dikke truienweek van 10 tot en met  
14 februari werd de verwarming elke dag een 
graadje lager gezet.  Tegen het einde van de week 
werd het al heel fris in onze school.  
Gelukkig konden onze kinderen zich extra verwar-
men met dikke truien, sjaals, dekentjes of een 
onesie! 
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Nieuwsbrief maart 2020 

VOORLEZEN AAN KNUFFELS EN ZELFSTANDIG WERKEN IN HET EERSTE LEERJAAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de poëzieweek (31 jan - 5 feb) proberen we onze leerlingen warm 
te maken om gedichten te lezen en te schrijven.  
We lezen gedichten voor want die brengen kinderen aan het lachen, troos-
ten, leren spelen met taal of geven nieuwe inzichten.  
Hier zie je de leerlingen van het 4e aan het werk in de bib. 
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Nieuwsbrief maart 2020 

VALENTIJN 

Bij onze kleuters  ging het 

thema “Houden van” niet 

onopgemerkt voorbij.  

Er was zelfs een kikker  

verliefd. 

EERSTE KEER ZWEMMEN 
 

De Paarse Olifanten en Rode Papegaaien trokken voor een 
eerste maal naar het zwembad.  
Er werd als verkenning eerst in de klas gezwommen ???   

VIERING JARIGEN FEBRUARI 
Proficiat voor onze jarigen 

van de maand februari! 

Groot feest: samen carnaval 

vieren en lekkere hot-dogs 

eten! 
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Familiaal nieuws: 

Op 27 januari is Chiel geboren, een kleine broer voor Nora (GK)  
Op 7 februari is Fil geboren, een kleine broer voor Flore (GK) en Eliza (WS)  
Op 14 februari is Eleanor geboren, een kleine zus voor Catalina (GK), Maro (2A), Ilion (1A) 

 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

      1 

2 

Instapdag 

Zwemweek lager 

 

3 4 

FRUIT 

Bezoek Kogeka 
6de l 

5 6 

K2 Zwemmen 

7 8 

9 

K3 zwemmen 

10 

L4 Verkeersvei-
ligheid 

11 

GEEN FRUIT 

12 

MUSICAL 

13 

MUSICAL 

14 15 

16 

Fietsdag kleuters 

Zwemweek lager 

17 18 

FRUIT 

19 

Rollerdag lager 

20 

K2 zwemmen 

21 22 

23 

K3 zwemmen 

24 25 

FRUIT 

Grote  

rekendag 

Openklasdag 

26 

Kleuters “Sol de 
mol” 

27 28 29 

30 

Zwemweek lager 

31      

KALENDER MAART 2020 

BELANGRIJKE DATA 

 PAASVAKANTIE vanaf zondag 4 april t.e.m. zondag 19 april 

 woensdag 1 april: infoavond toekomstige eersteklassers 18.30 u. 

 Zondag 26 april: opendeur 10.30 u. – 12.00 u. 

 vrijdag 1 mei: geen school (dag vd arbeid) 

 Zaterdag 9 en 10 mei: Lentefeest en Feest Vrijzinnige jeugd 

 zondag 10 mei: Vormselviering 

 zondag 17 mei: 1e Communie-viering 

 Woensdag 20 mei geen school (ped studiedag) 

 donderdag 21 mei: geen school (OH Hemelvaart) 

 vrijdag 22 mei: geen school (brugdag) 

 maandag 1 juni:  geen school (Pinkstermaandag) 


