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Hoop, vreugde en liefde de basis om  gelukkig door het leven te kunnen. ... 

Hoop op een toekomst waar iedereen in vrede en verdraagzaamheid kan samen 

leven. Broze woorden in deze onzekere tijden waar we dagelijks geconfronteerd wor-
den met oorlog en ellende. In onze klassen hebben de leerkrachten gesprekken ge-
houden met  onze kinderen en geprobeerd de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne te 
duiden. Maar hoe leg je kinderen uit dat dit in onze Westerse wereld kan gebeuren? 
Dat onze democratie niet zo evident is en in gevaar kan zijn? Het zijn moeilijke ge-
sprekken want in onze klassen zitten ook vluchtelingen die land en huis verlaten heb-
ben en hier een veilig onderkomen zoeken en voor hen rijt dit wonden open.  
 
We gaan de discussies niet uit de weg en proberen eerlijk met de kinderen in gesprek 
te gaan.  Elke klas maakte ook een vredesboodschap. 
 

Liefde voor mensen in nood. De papa van Nim en Wolf  (Maarten lid van oudercomité) 

heeft het idee uitgewerkt om medische ‘noodhulpkits’ voor €55 per doos, te maken. Hij koopt 
de materialen aan inkoopprijs aan en het vervoer naar de grens met Oekraïne gebeurt via men-
sen in Beerse.  Rechtstreekse hulp en een kleinschalig project waar wij als school graag ons 
steentjes willen toe bijdragen. Wij houden een sponsortocht met gans de school.  
Ons opzet is om  per klas één doos te kunnen aankopen, brief /tekening bij te steken en deze 
doos door de kinderen verzendklaar te maken.  We doen dus een warme oproep om elk kind financieel mee te steunen zodat elke klas min-
stens één doos kan klaarmaken. Graag een vrije bijdrage om de sponsortocht van je kind te steunen, want vele kleintjes maken één groot 

pakket. Vreugde omdat delen gelukkig maakt.  

 

Bedankt aan alle ouders van ons oudercomité voor de lekkere lunch. Het deed deugd om nog eens samen te mogen vieren! 

Bedankt  
paashaas! 

crea namiddag 

paaslunch 
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De zesdeklassers zetten hun gevoelens over de oorlog op papier. Ze schreven pakkende gedichten. 
 

N i e u w s b r i e f  a p r i l  2 0 2 2  

1.naamgedicht : vluchteling 
 

Veel soldaten 
levens staan op het spel 
uren schuilen. 
Corona is nog maar net 
achter de rug en nu dit? 
Helikopters, 
te kort aan eten en drinken. 
Eenzaam … bang ... 
lopen voor je leven. 
Iedereen in gevaar, 
niemand weet het nog, 
geen huis en geen thuis 
meer. 
(Emma) 

2.naamgedicht : oorlog 
 

Opgepast! 
Oorlogsvoertuigen, echt? 
Rusland wat nu? 
Lopen voor je leven! 
Ondergrondse schuilplaatsen 
Gevaarlijk! 
(Jasper) 

3.Elfje  
 

Oorlog 
veel bommen 
iedereen is bang 
Iedereen wil helpen 
Oekraïne 
(Can) 

4.Vrij gedicht 
 

Wat is oorlog? 
Wat is de zin? 
Waarom wil Poetin oor-
log? 
Waarom gebeurt het? 
Wanneer stopt de oorlog? 
Ik wil gewoon dat het 
stopt! 
Alle mensen zijn bang! 
Houd Poetin in bedwang! 
(Alexie) 

5.Vrij gedicht 
 

Rusland en Oekraïne 
wat een ramp! 
Vluchtelingen, gewon-
den en zelfs doden! 
Er komt zeker ook ar-
moede, hoe moet dat? 
Kinderen die hun familie 
verloren zijn! 
Hoe zou jij je voelen? Zo 
alleen… 
(Leny) 

6. Vrij gedicht 
 

Oorlog 
alles verwoest 
veel doden elke 
dag weer. Dus stop 
de waanzin, die oor-
log. 

7. Vrij gedicht 
 

Oorlog is niet oké. 
Er vallen veel doden. 
Komt hij nog? 
Razendsnel gaan de raketten 
door de lucht. 
Aanvallen worden gepleegd. 
In de bunkers schuilen de men-
sen. 
Niemand vindt  dit fijn 
en laat er vrede zijn. 
(Aaron en Vic) 
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PESTEN—CYBERPESTEN  We komen het té vaak tegen maar we werken er aan! 
 

Wij reageren altijd bij grensoverschrijdend gedrag op school: 

• leerkrachten houden gesprekken met de kinderen 

• Zoco zorgt voor individuele aanpak van kinderen die hier begeleiding nodig hebben, zowel pester als gepeste.  

• Wij zoeken altijd samen naar aanpak, herstel in gekwetste emoties,  geschonden vertrouwen. 

• Wij leren kinderen dat iedereen altijd een impact heeft zowel de pester, gepeste als de bijstander. Iedereen heeft een 
opdracht om het pesten mee te stoppen. Ieder doet er toe! 

Als ouder kan je de school steunen door thuis op een veilige en verantwoorde manier om te 

gaan met nieuwe media (internet, sociale media, gsm):  

• Informeer je over het gebruik en misbruik van nieuwe media bij jongeren. 

• Toon interesse in de ICT-bezigheden en –vaardigheden van je kind. Weet waarmee je 

kind bezig is online. 

• Maak duidelijke afspraken over wat kan en niet kan (bv. hoe lang chatten op computer). 

• Praat open over het gebruik van internet en sociale media 

• Bespreek concrete ervaringen met (cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. 

• Ga samen op zoek naar gepaste manieren van omgaan en communiceren via bijvoorbeeld 

het internet (netiquette), gsm en sociale media (vrienden toevoegen, contacten blokkeren, 

informatie delen). 

• Hou een oogje in het zeil. Zeker bij kinderen tot 12 jaar hoort de computer thuis in een 

gemeenschappelijke ruimte waar toezicht mogelijk is. 

• Dring er bij je kind op aan dat het geen wachtwoorden of andere gevoelige informatie 

uitwisselt met anderen. 

• Geef je kind vooral mee dat: 

• Je online geen informatie vrijgeeft die je ook in het gewone leven voor jezelf houdt. 

• Je online niets verspreidt dat je ook niet recht in iemands gezicht durft zeggen.   

N i e u w s b r i e f  a p r i l  2 0 2 2  



4  

 

N i e u w s b r i e f  a p r i l  2 0 2 2  

 

 
Weet je al dat je onze vereniging het hele jaar door financieel 
kan steunen wanneer je online shopt? En dat zonder dat het jou 
ook maar één cent extra kost, hé.  
Gewoon door eerst via www.trooper.be/
oudercomitegbsdevlieger te passeren en daar door te klikken 
naar één van de meer dan 1.000 webshops die onze vereniging 
met veel plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken. 
Nu nog even in stapjes uitgelegd: 
Stap 1: Ga naar www.trooper.be/oudercomitegbsdevlieger 
Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen. 
Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoe-
veel jouw aankoop onze vereniging zal opleveren en shop daar-
na zoals altijd. Het kost je niks meer. 
Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aan-
koop. 
Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel, Torfs,…  en nog zo’n 1.000 
andere shops!  
Neem maar eens een kijkje op www.trooper.be/oudercomitegbsdevlieger 

De lln van het zesde lj mochten naar de 
kunstacademie, waar ze prachtige 
borstbeelden 
knutselden van een bekende 
(historische) figuur.  
Wie weet zit er op De Vlieger iemand 
waarvan ze later ook een buste maken?  
Wie o wie? 

Het 5e leerjaar 
ging naar de voor-
stelling “Orfi en 
Jeurie” in de Ko-
ningin Elisa-
bethzaal in Ant-
werpen. Onze kin-
dern genoten van 
de muziek van een echt symfonisch concert dat 
samen met enkele acteurs de Griekse tragedie 
van Orfeus en Euridice bracht. 

http://www.trooper.be/oudercomitegbsdevlieger
http://www.trooper.be/oudercomitegbsdevlieger
http://www.trooper.be/oudercomitegbsdevlieger
http://www.trooper.be/oudercomitegbsdevlieger
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In plaats een traditionele boekbespreking deden we in 6A een 
‘boekenklets’.  Elke kleur van snoepje hoort bij een vraag. (Vb.  Wat is je 
favoriete fragment, waarom? Zou je dit boek aanraden? Waarom wel? 
Waarom niet?)  De leerlingen vertellen zo op een fijne manier aan el-
kaar over hun gelezen boek.   
 
Voor herhaling vatbaar!! 

Maandag 14 maart (3.14) was het weer pi-dag. Het vijfde en zesde leerjaar gingen de uitdaging aan om op een 
voormiddag zoveel mogelijk cijfers na de komma van het getal pi uit het hoofd 
te leren. Oefenen kon enkel tijdens vrije momenten, maar dit bleek voor onze 
knappe leerlingen meer dan voldoende! Alle 
deelnemers deden hun uiterste best en konden 
wel 28, 40, 46, 88 tot zelfs… 130 cijfers na de 
komma correct opschrijven, proficiat aan Guil-
laume (6c) en alle deelnemers! 
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21 maart vormden enkele vrijwilligers van de Fietsersbond, samen met leerkrachten en 
leerlingen van GBS De Vlieger een erehaag om onze fietsers en voetgangers aan te moedi-
gen! Tijdens deze campagneweek werd de duurzame verplaatsingen van thuis naar school 
in de kijker gezet. Bovendien waren er in deze week ook dubbele punten te verdienen met 
bike2school en kon je ook meedoen aan de fotowedstrijd waarmee je een cadeaubon van 
Kasterlee kan winnen twv €25. Heb jij een foto van een fiets in Kasterlee gemaakt en deze 
gedeeld op Instagram of facebook met de vermelding #fietsenisfijn Haal die fiets van stal! 

N i e u w s b r i e f  a p r i l  2 0 2 2  

Kangoeroe is een leuke en wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd voor leer-
lingen van o.a. het 5e en het 6e leerjaar. Meer dan 100 000 leerlingen uit ong. 1200 
scholen hebben zich ingeschreven! 
Gedurende 50 minuten 24 vragen oplossen, dat is een uitdaging! Na afloop moch-
ten de leerlingen hun antwoorden digitaal indienen. We kun-
nen alvast enkele zeer hoge scores afvinken! 

Elke leerling kreeg ook een deelnemersprijs. Eind april worden de winnaars bekend 
gemaakt en extra prijzen uitgedeeld. 
Proficiat voor jullie inzet! 
De vlieger vliegt hoog! 

https://www.facebook.com/hashtag/gbsdevlieger?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKS133BoWY66IOGHjMTOR11oVT9pgRzOqQSoJKyI42yqzQVQXMUMIP_88j0pLmem5VbBXycMhCb1xA94aD4CPaa23qVSi91EQFkovKyz9jKsepVLYxU5d9gruUfxrHE_Zv3-LzDfc-78mVMfPy6Wkm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bike2school?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKS133BoWY66IOGHjMTOR11oVT9pgRzOqQSoJKyI42yqzQVQXMUMIP_88j0pLmem5VbBXycMhCb1xA94aD4CPaa23qVSi91EQFkovKyz9jKsepVLYxU5d9gruUfxrHE_Zv3-LzDfc-78mVMfPy6Wkm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fietsenisfijn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKS133BoWY66IOGHjMTOR11oVT9pgRzOqQSoJKyI42yqzQVQXMUMIP_88j0pLmem5VbBXycMhCb1xA94aD4CPaa23qVSi91EQFkovKyz9jKsepVLYxU5d9gruUfxrHE_Zv3-LzDfc-78mVMfPy6Wkm&__tn__=*NK-R
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De jeugdboekenweek in het eerste. 
We hebben al buiten gelezen. 
Ze hebben ook een bingo leeskaart mee 
naar huis gekregen en lezen steeds op 
een andere plaats of gekke manier. We 
hebben al heel veel foto's van de ouders 
gekregen en ze zijn super gemotiveerd.  
Ze lezen vb op toilet, met een snoepje in 
de mond, met een zaklamp,.... 

Activiteiten met de werkgroep 'Lezen is leuk!'  
Week 21 maart - 25 maart 
De leerlingen gaan voor elkaar voorlezen  
Een leerlingenuitwisseling tussen de klassen. 
 

Week 28 maart - 1 april 
De leerkrachten gaan in verschillende klassen 
voorlezen. 
Een leerkrachten uitwisseling. 
Tijdens dit kwartiertje werd in  enkele klassen  gebruik gemaakt van de 
leeswerkvorm paasei-lezen .  
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Om onze kleuters warm te maken voor onze eerste zwembeurt (als dat nog nodig was ;o)) werkten wij in onze klas rond het 
thema "Zwemmen". We oefenden al om ons zwembroek aan te doen en om te duiken in het zwembad in de zithoek. We knut-
selden een zwembad en leerden over drijven en zinken. Maar het allerleukste was natuurlijk onze echte uitstap naar het 
zwembad in Turnhout!  
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 
 
 

2 3  

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
 

PASEN 

18 
 
Paasmaandag 
VRIJAF 

19 
 
Instapdag kleu-
ters 

20 
 
FRUIT 

21 22 
 
K2 zwemmen 
sponsortocht 

23 24 
 

OPENDEURDAG 
10.30 – 12.00 u. 
Voor  
toekomstige 
eersteklassers 
en 
kleuters 

25 
 
K3 zwemmen 

26 
 
Erfgoeddag op 
school 

27 
 
FRUIT 

28 
 
Opleiding Ex-
entra hoogbe-
gaafden kleuter-
team 

29 30  

Familienieuws 
 
Op 10 maart overleed de grootvader van Vic (L5B) en Stan (L1B) Aerts. 
Op 16 maart overleed de bomma van Noah (L3B) en Nathan (L6B) Van Dingenen. 
Op 25 maart is de bompa (overgrootvader) van Gus Diels (K2A), Mathis (K2B) 
en Leon (K1A) Verheyen gestorven. 
 
 
Wij wensen hen Veel Sterkte en moed om dit verdriet een plaats te geven. 
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April 2022 

Paasvakantie vanaf za 2/04 t.e.m. ma 18/04 

Paasvakantie vanaf za 2/04 t.e.m. ma 18/04 


