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N i e u w s b r i e f  

De omstandigheden waarin deze nieuwsbrief gemaakt werd, waren nog nooit zo surrealistisch. 
Een school zonder kinderen, zonder ouders, zonder collega’s. Wat een bizarre tijden.  

Een aantal collega’s waren in quarantaine waaronder ikzelf maar gelukkig zijn de meeste al  
hersteld. We staan er terug en gaan er voor hand in hand in deze nieuwe digitale leerwereld.  

Dagelijks zijn er de online taken voor jullie kinderen want onze leerkrachten blijven digitaal on-
dersteunen. We beseffen ook dat het voor jullie, ouders, moeilijke tijden zijn om dagelijks de 
leertaken van je kinderen mee op te nemen. Onze leerkrachten doen er alles aan om jullie kin-
deren zo goed mogelijk te blijven onderwijzen.  

Zo starten we deze week ZOOM en zullen onze leerkrachten digitaal in gesprek gaan met de 
kinderen van hun klas. Na de paasvakantie bieden onze leerkrachten de nieuwe leerstof via 
filmpjes en pre-teaching aan. Via het platform ZOOM zal de leerkracht aan de klas de mogelijk-
heid geven tot stellen van vragen.  

Volg je kind op en zorg dat het elke dag de taken maakt, want deze zijn niet vrijblijvend.    
Hou contact met de leerkracht en stel je vragen als je er hebt. Samen kunnen we onze kin-
deren helpen.  

 

We wensen iedereen goede moed, een goede gezondheid en we blijven in contact.  
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Schooljaar 2019—2020 

In tijden van Corona 

Blijf bezig voor school! 

Benader het schoolritme! 

Maak de taken! 
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MUSICAL ROBIN HOOD 

Zo veel geoefend, er 
zo naar uit gekeken, 
we waren er zo dicht-
bij en dan zo’n vrese-
lijke ontgoocheling. 

Maar alles is op film 
gezet en die bieden 
we iedereen aan.  

Zowel de A als de B groep waren 
adembenemend, perfect, prachtige 
dans, zang, dramamomenten.   

Kippenvelmomenten!  

 

Deze musical heeft ons dichter bij elkaar gebracht, heeft kinderen hun 
talenten laten ontdekken,  hen uit hun comfortzone gehaald.  

Wij, leerkrachten heb-
ben onze kinderen 
anders leren kennen.   

Deze musical was 
een meerwaarde en 
heeft zelfvertrouwen 
gekweekt. Daar gaan onze kinderen nog jaren 
naar teruggrijpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT aan 
alle kinderen, 
leerkrachten en 
TOM en ELLEN  
voor deze  
ervaring! 

 

 

Nieuwsbrief april 2020 
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STERKER TE SAMEN 
We zijn sterker te samen dat weet iedereen 

  want met zijn allen te samen vecht niemand alleen 

  dus staan we schouder aan schouder in deze strijd 

  want te samen, maakt sterker 

  we zullen samenwerken te samen lukt alles altijd! 

We zijn sterker te samen vertrouw op elkaar 

  want we zijn sterker te samen bij storm en gevaar 

  dus maak je niet teveel zorgen voor deze strijd 

  want te samen, maakt sterker we zullen samenwerken 

  te samen lukt alles altijd! 

Nooit meer bang om te vechten want met man en met macht 

  zetten w’ alles op alles en dat is onze kracht! 

  Dit is ’t moment waarop we hebben gewacht! 

  Verenigd, want eendracht maakt macht! 

We zijn sterker te samen dat weet iedereen 

  want met zijn allen te samen vecht niemand alleen 

  dus staan we schouder aan schouder in deze strijd 

  want te samen, maakt sterker we zullen samenwerken 

  te samen lukt alles altijd! 

Nooit meer bang om te vechten want met man en met macht 

  zetten w’ alles op alles en dat is onze kracht! 

  Dit is ’t moment waarop we hebben gewacht! 

  Verenigd, want eendracht maakt macht… maakt macht! 

We zijn sterker te samen vertrouw op elkaar 

  want we zijn sterker te samen bij storm en gevaar 

  dus maak je niet teveel zorgen voor deze strijd 

  want te samen, maakt sterker we zullen samenwerken 

  te samen lukt alles altijd! 

We zijn sterker te samen dat weet iedereen  

  want met zijn allen te samen vecht niemand  

  alleen 

  dus staan we schouder aan schouder 

  in deze strijd  want te samen, maakt sterker 

  we zullen samenwerken te samen lukt alles  

  altijd! 

  Eén in de strijd!  

We snapten de maatregel maar al te goed maar het deed pijn. Ik zie me nog steeds op het podium staan, donder-
dag 12 maart om 12:00u, de B groep in de zaal, de A groep op het podium, net beide generale repetities voorbij, 
het werd muisstil en nog voor ik iets kon zeggen, begonnen de kinderen al te roepen “neen, dat kan toch niet”. Ze 
hadden het gevoeld.  

De kinderen zijn die middag op school gaan eten.  Om 13:00u  kwam ik op de speelplaats aan en dat beeld dat zal 
me altijd blijven raken. De Robin Hoods voorop, gevolgd door de bende, de dorpelingen, de stinkdieren, allemaal 
achter elkaar en zingend: “STERKER TE SAMEN”.  Dat ging door merg en been, die verbondenheid, hun eerste 
positieve betoging. Ze trokken samen naar het speeltuig aan de toiletten, zochten ieder een plaats en bleven zin-
gen uit volle borst.  En dan… naar de zaal en daar hebben ze het beste van zichzelf gegeven, ongelooflijk!!   

En nu is dit de perfecte tekst dat we in deze coronatijd er samen voor gaan!!  

    Hand in hand, één in de strijd! 

STERKER TE SAMEN ook in deze coronatijden! 
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Bravo voor onze eersteklassers want zij kennen nu ALLE letters!  
De juffen organiseerden een leuk LETTERFEEST!  

Een letterganzenbord met allerlei opdrachten, een letterzoektocht en natuurlijk ook letterkoekjes!  

Een letterkroon en een letterdiploma maakten het feest compleet! Proficiat LETTERKAMPIOE-
NEN!  

Nieuwsbrief april 2020 

Project “verkeersveiligheid op den buiten” 

Het vierde leerjaar van basisschool De Vlieger beet die  
dinsdag de spits af. Zij trokken naar een loonwerkbedrijf aan  
Hinnekensbergen. Aan de hand van enkele simulaties met 
echte landbouwmachines konden de kinderen zelf ondervin-
den welke verkeerssituaties zich op ‘den boerenbuiten’ kun-
nen voordoen. 

“Dagelijks fietsen er in Kasterlee bijzonder veel kinderen van 
en naar school.  In ons agrarisch dorp, met veel landbouwge-
bied en actieve landbouwbedrijven, is er dus ook veel land-
bouwverkeer”, zegt schepen van landbouw Guy Van de Perre 
(CD&V). “Dit project is dan ook zeer toepasselijk en een grote 
meerwaarde voor de veiligheid van onze schoolgaande 
jeugd.”      

Rolmeters 
 
De politie en de mobiliteitsdienst van Kasterlee gaven toelichting over 
welke gedragsregels zowel voor fietsers als voor landbouwers gepast 
zijn in zo’n situaties. De leerlingen gingen zelf aan de slag met rolme-
ters en zetten situa-
ties in scène op een 
speelmat. Door zelf 
plaats te nemen in 
heuse landbouw-
machines konden ze 
het belang van ‘zien 
en gezien worden’ 
perfect ervaren.  
 

Dank aan de organisatoren! 
Een leerrijke situatie voor onze vierdeklassers.  
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Kangoeroewedstrijd  
Kangoeroe is een leuke en wereldwijde reken-, 
denk- en puzzelwedstrijd voor leerlingen van 
o.a. het 5e en het 6e leerjaar.  

Meer dan 105.000 leerlingen uit 1278 scholen 
hebben zich ingeschreven!  

Door de corona-maatregelen kan deze niet 
doorgaan in de school maar kunnen de deelne-
mers thuis digitaal deelnemen. De antwoorden 
dienen ook digitaal te worden doorgeven. De kinderen die mogen deelnemen kre-
gen hiervoor een bericht via het ouderplatform. Na afloop worden de winnaars be-
kend gemaakt en prijzen uitgedeeld. 

In onze school scoorden er elk jaar leerlingen uitmuntend! Benieuwd hoe we dit 

Wafelverkoop 

De Blauwe Vissen en 5A verkochten het meest aantal dozen gebak per 
kind. Zij kunnen zich nog verheugen op een filmfeestje vanwege het 
oudercomité. 

Ook dit jaar deed iedereen weer flink zijn best om zo veel mogelijk dozen te verkopen! Daardoor 
kan ons oudercomité weer heel wat leuke activiteiten voor onze kinderen organiseren!  

BEDANKT IEDEREEN VOOR JULLIE STEUN EN HET OUDERCOMITE VOOR  
DE ORGANISATIE!! 

Poetsvrouw Frieda   
op  

pensioen 

 

Jaren heeft Frieda haar blok gepoetst en 
wees maar zeker: het was er altijd kraak-
net. Elke dag werden de klassen, de toi-
letten, de gangen onder handen genomen 
en wij kwamen elke morgen op een pro-
pere school binnen.  

Frieda kwam graag werken,  ze genoot 
van haar collega’s, de school. Ze werd in 
februari al gevierd met optredens door on-
ze kinderen, kadootjes en lekkere taart 
met koffie.  

We wensen Frieda veel fietsplezier, veel 
gezellige terrasjes, … en vooral heel veel dank voor al die jaren!  

Geniet er van samen met je echtgenoot.  

Bedankt Frieda! 
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Omdat het niet in de klas kan zetten we onze jarige kleuters van maart  
toch hier even in de bloemetjes!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFICIAT !! 
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Belangrijke data — onder voorbehoud van opheffing COVID-19 maatregelen 

• 18 mei  Sportdag lagere school 

• 20 mei  Pedagogische studiedag, VRIJAF 

• 21 mei  OH Hemelvaart, VRIJAF 

• 22 mei  Brugdag, VRIJAF 

• 1 juni  Pinkstermaandag, VRIJAF 

• 30 juni  School tot 11:55 u., start grote vakantie 

Wij hebben bericht gekregen dat het vormsel en eerste communie werden opgeschort. Wellicht gaat dit door in sep-
tember of oktober. 

                Dank voor jullie steun!! 
 
Er werden zomaar eventjes 97 pakketjes    

stiften verkocht en dat leverde een mooi   

bedrag op van 679,00 euro!!  
Bedankt voor jullie steun! 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 
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 COVID19—
opschorting lessen 
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 COVID19—
opschorting lessen 
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PASEN 

13 

 

PAASMAANDAG 

 

14 15 16 17 18 19 

20 

Verlenging  

COVID19  

maatregelen? 

 
K3 zwemmen 

21 

 

L2 Prinsenpark  
—geannuleerd 

22 

FRUIT 

23 

 

Rollerdag lager 

24 

 

K2 Zwemmen 

25 26 

 

Opendeur 

10:30—12:00 

27 28 

 

K3, L1, L2 Propop 
Plastiek soep 

29 

 

FRUIT 

30     

Kalender april 2020 

ALLE ACTIVITEITEN ONDER  

VOORBEHOUD  

(COVID19-maatregelen?) 


