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2O20...een bijzonder jaar waar we even op terug blik-
ken 
 
Januari :  

musical instuderen, drama en dans met Tom 
en Ellen,  professionals, leren met vallen en 
opstaan: als dit maar goed komt maar we hou-
den vol! 

Februari:  
repeteren, doorgaan, vooruitkijken en trots worden op elke stap van succes dan nog  even op 
sneeuwklassen: wat een stress en  drukte maar in ons sterk team zijn we er voor elkaar. 

Maart:  
12 maart  adrenaline, op het podium valt plots onze wereld stil … vaarwel droom en optreden, 
ongeloof, verdriet en plots leven in LOCK DOWN: wat een onnoemelijke stilte! 

April: 
Leerkrachten terug genezen en samen digitaal groeien en knoeien, met succes online lesge-
ven: wat een fierheid dat we dit kunnen op deze korte tijd! 

Mei: 
 Opvang open, helpen en ondersteunen, online lesgeven, laptops bezorgen, mondmasker en
 face shield worden basisuitrusting: een nieuwe onderwijswereld maar anders kan ook! 
Juni: 
 Alle schooldeuren terug open, elkaar op afstand zien, warm gevoel van verbondenheid : hoe 
 blij dat we weer mogen onderwijzen! 
Juli en augustus: 
 Vakantie vreemd gevoel, niet aan verlof toe, wat een beperkingen: heerlijk, rustig thuis genie-
 ten en de kleine dingen zien! 
September: 
 Nieuw schooljaar, werken in eigen kleine groep, niet iedereen nog zien, afstand nemen, 
 ouders tot aan schoolpoort , geen contact: we blijven positief er voor gaan.  
Oktober: 
 Onderwijzen, kinderen in quarantaine, les volgen via camera, hoge coronacijfers en dan 
 verlengde vakantie: dagelijkse digitale klassite up to date houden, we kunnen het! 
November: 
 Tweede Lock Down, bang-zijn, verder doen: we blijven dankbaar voor wat nog wel kan! 
December: 
 Kerst in zicht, donkere dagen, lichtpuntjes, de Sint die kwam, Nieuwjaarzingen op school,   
 samen een kerstdans, kaartjes schrijven voor woonzorgcentrum, knuffelcontact beperken, 
 

…kerst vieren in eigen bubbel, veiligheidsregels volgen, zorgen voor 
ieders gezondheid, volhouden en ...  
 
nieuwsgierig uitkijken naar...2021, wachten op vaccin, hopen op betere 
tijden en genieten van alles 
wat nog wel kan!  
#weloveyou ! 
 
 
 
 

 
Dit topteam van  virologen wenst 
jullie  
een gezond nieuw jaar!  
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In deze eenzame dagen willen we de mensen van 
Aquamarijn niet vergeten.  Het was niet mogelijk 
om live op bezoek te gaan en dan maar digitaal 
contact houden. De kleuters maakten mooie te-
keningen voor de mensen van  het woonzorgcen-
trum 
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Het kinderparlement versierde deze kerstboom in de 
polyvalente zaal.  Een lichtpuntje in de refter voor 
alle leerlingen die hier elke dag hun boterhammen 

opeten.  
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Vrijdag 4 december kregen we een coronaproof bezoekje van 
de Sint en Pieten! Onze kleuters kinderen hebben er van  
genoten.  
Dankjewel voor al het lekkers en de leuke cadeautjes in de klas!  

 

Op een Coronaveilige manier brachten de Sint en 
zijn pieten een bezoek aan onze school.  

Buiten op de speelplaats kwamen de kinderen 
op afstand tot bij de Sint en zijn Pieten. Alleen bij 
onze kleintjes kwam de Sint tot in de deur. Hoe 
anders verliep alles dit jaar maar de brave, oude 
man wilde natuurlijk niet ziek worden want hij 

had deze dagen veel werk! 
Voor de (brave) kinderen van het 5de leerjaar 

bracht hij o.a. rubiks kubussen. Moet dat nu luk-
ken dat dat meester Nick zijn specialiteit is! Hij 

zorgde meteen voor een stappenplan en een filmpje met uitleg. Wie kan er een kruis maken? Een heel vlak? Of een hele 
kubus? Dank u Sinterklaas! Dank u meester Nick! 
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NIEUWJAARKZOETE ZINGEN 
Het traditionele ‘nieuwjaarkezoete zingen’ zal  in Kasterlee dit jaar 
niet doorgaan.  
Gelukkig hebben ze op de jeugddienst van de gemeente een leuk 
alternatief uitgewerkt, kerstkaarten.  Kleur ze mooi in en verstuur 
ze maar allemaal of steek ze in de brievenbus van je buren of ... 
 
Moesten leerlingen extra kaartjes willen, zijn er verschillende op-
ties.  
• De kaartjes zijn digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Kasterlee www.kasterlee.be 
• Extra afgedrukte exemplaren zijn ook te vinden in de bibliotheken van onze gemeente. 
 
Vandaag mocht elke klas komen nieuwjaarzingen en elk kind kreeg een wafel en een beker chocomelk … 
alles volledig Coronaproef.  Dus nog nog een beetje nieuwjaarkezoeten zingen! 
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Op reis geweest tijdens de kerstvakantie? 
 

Denk dan aan de gezondheid van alle kinderen en het personeel op onze school en volg de richtlijnen goed op!  
We geven ze hieronder nog eens mee. 
 
BELANGRIJK: Alle reizen naar het buitenland zijn afgeraden. Alle informatie betreffende de quarantaine- en test-
regels die van toepassing zijn bij aankomst in België zijn te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/
(externe link)   

Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan kan de school je kind tijdens de quarantaineperiode weige-
ren. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om je kind tot de school toe te laten. 
 
Sinds 1 oktober is de Coronalert-app beschikbaar. Meer informatie vindt u op: https://coronalert.be/nl/faq-nl/ 

Voor de meest actuele richtlijnen i.v.m. terugkomst uit een vakantie, raadpleeg de website van de overheid.  
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland 

Alvast bedankt voor het correct opnemen van jullie verantwoordelijkheid!  

COMPUTER en GEVAREN 
 

Nu de kerstvakantie voor de deur staat, is de verleiding groot dat je kind veel tijd gaat doorbrengen op 
internet. Weet dat dit niet zonder gevaren is.  
 

We ervaren de voorbije weken dat er  toch veel heibel is ontstaan op de digitale mediaplatforms. Er worden groepen afgeslo-
ten ( Tik tok …) en daar laat het taalgebruik te wensen over. De kinderen gebruiken ruwe taal, willen stoer zijn en dit is gemak-
kelijk want ze praten zonder echt na te denken en willen de sterkste zijn in hun taalgebruik.  
Kinderen voelen de groepsdruk en gaan er ver over.  Vaak is het één tegen allen en staan gekwetsten  alleen met deze negatie-
ve chattaal. We merken dan dat er de dag nadien in de klassen ruzie ontstaat over datgene wat online gebeurt.  
Kinderen halen de leerkrachten er bij en geven aan hoe erg ze dit vinden. Maar wij kunnen niet veel doen, het gebeurt immers 
in de huiskamers. We verplichten kinderen om groepen af te sluiten , ze worden dan verwijderd maar even snel start er die-
zelfde avond al een nieuwe groep.  
Wij kunnen het chatgedrag van je kind niet controleren maar ervaren hoe kinderen zich hierdoor slecht voelen.  Het taalge-
bruik is echt niet ok!! 

 

Een oproep aan alle ouders: 
 

- Ga in gesprek met je kind en bevraag waar ze mee bezig zijn en welke chats en spe-
len ze gebruiken.  

- Controleer of die site veilig is en ok voor de leeftijd van je kind.  
- Stel beperkingen in zodat ze beperkt de computerprogramma’s kunnen gebruiken.  
- Kijk over de schouder van je kind mee en volg waar ze mee bezig zijn, volg hun taal-

gebruik.  
- Zet je altijd in de plaats van het kind dat ruw wordt aangepakt.   
- Beperk de tijd van chatten en online spelen.: 

•  Langdurig schermgebruik is slecht voor ogen, nek, … en geest want een digitale wereld is niet de 
echte wereld.  

• Je kind is in stilte bezig, maar weet wat het aan het doen is.  

• Laat je kind nooit alleen met een computer in eigen kamer, zorg voor sociale controle.  

• Computer mag geen vlucht worden.  
 

OUDERS computer is een mooie uitvinding maar kan ook totaal fout gebruikt worden.  

https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://coronalert.be/nl/faq-nl/
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Het vierde jaar werkte met veel plezier  met de 
kunstboxen die door Marjolijn van de academie 
Arendonk in elkaar werden gesto-

Kunstkuur Bewegend figuur op ware grootte 
Kunstkuur Cobra 

Kunstkuur fossielafdruk met gips 

Kunstkuur Zandskelet + Dino met drukpers Kunstkuur Letter met miniatuur op perkament 

Monoprint 

 

De leerlingen van het vijfde 
werkten een kunstwerkje uit 
rond 'geheimen'. Het Frans 
Masereel Centrum drukte deze 
kunstwerkjes op briefkaarten 
die de kinderen vervolgens 
mee naar huis mochten ne-
men.  
 
 
Bedankt drukkers van het 
Frans Masereel Centrum! 
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MOEV-Hopsakee-Ondersteuning gemeentebestuur 

MOEV biedt voor het kleuteronderwijs een extra bewegingsaanbod aan in de vorm van 
‘bewegingslandschap Hopsakee’ voor 2,5 en 3-jarige kleuters. 

Met ‘Hopsakee’ krijgen de kleinste kleuters in een voor hen vertrouwde ruimte op school de kans om op 
een ludieke manier te spelen. Aantrekkelijk, uitnodigend speelmateriaal zorgt ervoor dat de kindjes van 
de eerste kleuterklas echte spelvreugde kunnen erva-
ren. En kijk hoe ze hebben genoten! 
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In de derde kleuterklas werken wij met Wiskracht als 
voorbereiding op het eerste leerjaar. 
 
Spelenderwijs leren wij de rekenvoorwaarden. 
Wij leren tellen met Tientje Tel en meten met Leo 
Maat.   
Diezelfde figuurtjes komen in het eerste leerjaar ook 
terug en dan leren ze onze eersteklassers optellen en 
aftrekken.  
 
Onze kleuters werken graag en willen cijfers leren en 
tellen … het eerste leerjaar is in zicht! 
 
 

Enorm leuk en leerrijk! 

Jarigen december 

 

VAKANTIETIP! 
Twee weken vakantie en neem eens een boekje ter hand. Wist je dat voorlezen enorm belangrijk is om 

taal te leren. Kinderen zullen zich beter ontwikkelen, sneller leren lezen én meer willen lezen én 
meer woordenschat leren! 

Mogen we daarom vragen om je kind tijdens de vakantie te laten lezen. Samen in een hoekje met een 
boekje. Lees een krant, een deugddoend tijdschrift, een kookboek, …  lezen samen met je kind, dat is ge-
weldig.  Wie ziet lezen gaat lezen, dus ga er voor! 
KWARTIERLEZEN = Elke dag een kwartier lezen, voorlezen.  
Op school is het al helemaal ingeburgerd!  Veel leesgenot voor jullie allen!   
 
Surf maar eens op website en je vindt er heel veel leuke boeken voor onder de kerstboom.  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

    1  NIEUWJAAR 2 3 

4 
 
Zwemmen 
geannuleerd 
 

5 6 
 
FRUIT 

7 8 9 10 

11 
Start gebak-
verkoop 

12 13 
 
FRUIT 

14 15 16 17 

18 
 
Zwemmen  
geannuleerd 
 

19 20 
 
FRUIT 

21 22 23 24 
 
OPENDEURDAG  
INSTAPPERS 
10u-11u30 

25 
Laatste dag!! 
ONLINE bestel-
ling  wafels en 
frangipanes  

26 27 
 
FRUIT 

28 
 
Gedichtendag 

29 
Laatste dag!! 
bestellingen 
wafels en  
frangipanes 
 
 

30 
 
Krokusvakantie 
13/02—21/02 

31 
 
Paasvakantie 
03/04—18/04 
 

Familienieuws 
 

Op 4 december kreeg Nore Stoops van de blauwe vissen een klein lief zusje Lou. Proficiat! 
 
Op 11 december overleed de overgrootmoeder van Arthur (1B). Veel sterkte aan de familie! 
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OPENDEURDAG INSTAPPERS  
Zondag 24 Januari 2021, 10:00 - 11:30  
 

Op zondag 24 JANUARI staat juf Tinne weer klaar 
om de nieuwe vriendjes en hun ouders te verwelko-
men! 
 

Kom samen kennis maken met de juf en haar klasje, 
de groene kikkers. Mogelijkheid tot een bezoekje tus-
sen 10.00 u. en 11.30 u. 
 

Vooraf inschrijven voor dit kennismakingsmoment is 
noodzakelijk.  
Dit kan online via onze website: www.gbsdevlieger.be 

KERSTVAKANTIE 

 

BELANGRIJKE WEETJES VOOR 
HET VOLGENDE  
TRIMESTER 
 

• 11 Januari start de wa-
felverkoop! 

• Het zwemmen is gannuleerd tot en met januari. 

• Juf Anne en juf Kala zullen voor een langere tijd 
afwezig zijn. Juf Kala zal vervangen worden door 
juf Diede, juf Anne door juf Joke. 


