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We zijn gestart om er een leuk SCHOOLJAAR 2021-2022 van te maken.  
 

Wat doet het deugd om op de speelplaats weer kinderstemmen te horen en hen gewoon vrij te zien rondlopen. Na 1,5 jaar 
kunnen ze elkaar weer zorgeloos ontmoeten tijdens de speeltijden.  Maar we blijven voorzichtig en handhaven daarom vol-
gende Coronamaatregelen: 
 

 Niet essentiële derden mogen niet op de speelplaats en kinderen worden daarom aan de poort afgezet. (Let op! Er is 
slechts bewaking voorzien vanaf 8.30 uur.) 

 Ouders kunnen op afspraak een gesprek vragen met leerkracht of directie. 

 Aan de schoolpoort dragen ouders mondmaskers en dit voor ieders veiligheid. 

 Lessen lichamelijke opvoeding gaan zoveel mogelijk buiten door én er is maximum één klas in de sportzaal.  

 Leerkrachten dragen in de klas een mondmasker als ze de 1,5 meter afstand niet kunnen houden. 

 Kinderen blijven in de gangen, eetzalen in bubbel. 

 In de levensbeschouwelijke vakken blijven kinderen in klasbubbel en worden zo over het lokaal verdeeld.  
 

Middag organisatie: 

 We eten in drie groepen: 12:00-12:20 5de en 6de lj / 12:20-12:40 2de lj/12:40-13:00 3de en 4de lj  in polyvalente zaal. 

 1ste leerjaar eet om 12:00 samen met 1ste kleuterklas in de kleuterrefter.  

 We zijn verplicht indoor in klasbubbel te blijven.   

 In oktober starten we terug met soep tot aan de paasvakantie en de prijzen van de soep worden berekend aan de hand 
van de lesdagen.  

 

Middagsport: 

 We organiseren terug middagsport.  

 Elke middag wordt op de speelplaats door LO leerkracht een geleide spelopdracht georganiseerd om zo voor spelafwis-
seling te zorgen.   

 

Zorg 

 Logo start terug onder de middag. 

 De ondersteuners van ondersteuningsnetwerk zullen kinderen terug op school begeleiden.  

 Interne zorg loopt terug op dezelfde vertrouwde manier.  
 

Kunstkuur: 

 Na ons succesvolle eerste jaar,  kijken we al uit naar het tweede jaar van samenwerking met de Academie van Aren-
donk en dit binnen het kunstkuurproject. Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze kunstfietstour.  

 

 

JAARTHEMA: 
 

Omdat lezen zo belangrijk is, willen we dit jaar extra inzetten op 
leesplezier.  
Kinderen motiveren tot lezen, hen uitdagen en meenemen in 
spannende avonturen gaat onze uitdaging worden.  
We investeren in leesvriendelijke en toegankelijke leesplekken, 
in de school en in de klas. Zo zijn de leerlingen 6de leerjaar aan 
het knutselen geslagen met boeken en maakten er leesbanken 
mee. Dat worden leuke leesplekjes. 
 

Dit jaar zetten we in op actief en enthousiasmerend werken met 
boeken; voorlezen, vrijlezen, tutorlezen, boekdating, samenle-
zen, ontmoetingen met auteurs, bibliotheekbezoeken, deelne-
men aan leesbevorderingscampagnes, jeugdboekenmaand, 
Voorleesweek, Poëzieweek ...  
 

En we betrekken ouders in ons project want het is zo belangrijk dat kinderen ook thuis een boekje ter hand nemen en  er ple-
zier aan beleven.  Jong geleerd is oud gedaan! Als kinderen ouders zien lezen, gaan ze zelf ook meer lezen.   
Onze kalender staat dit jaar dan ook in het teken van LEZEN.  We hopen dat ons enthousiasme jullie zal aanzetten om ons 
voorbeeld te volgen.  
 

We wensen alle kinderen en ouders een boeiend, leerrijk, LEESJAAR toe.  
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Samen schrijven we een mooi verhaal als we allen  

volgende afspraken nakomen!  
 

 

 Op tijd op school: De lessen beginnen om 8:45!!  
 

 Mogen we vragen dat ieder kind tijdig op school aanwezig is. 

 Te laat komen is voor kinderen en leerkracht niet aangenaam, zij storen de 
andere kinderen tijdens leuke momenten. Kostbare leertijd gaat zo verloren.  

 

 GEBRUIK kiss-en –ride punten 
 Zet de kinderen af aan de eindpunten van de rijen, kiss-en ride zones of enkele straten verder 

en kom met je kind te voet. Veiliger voor iedereen! De schoolstraat in de Mgr. Cardijnstraat 
wordt ook nu terug ingevoerd elke schooldag tussen  8.15 u. en  8.45 u.  

 Neem zo veel mogelijk de fiets en laat de auto achter. 
 

DE SCHOOLPOORT GAAT PAS OPEN OM 8u30  
 

Afzetten en ophalen van kinderen. 
ALLE VOLWASSENEN DRAGEN EEN MONDMASKER EN HOUDEN AFSTAND:  
 
 Kleuters 

 Kleuters afzetten aan de poort Mgr. Cardijnstraat vanaf 8.30 u. 
 Ouders mogen niet op de speelplaats en ook niet in de fietsenloods.  
 Alleen ouders van instappers GK mogen de eerste week tot op de speelplaats van de kleuterschool 

komen om daar aan de deur hun kleutertjes tot bij de juf te brengen. 
 ‘s Avonds komen kleuters met de juf en de klas naar de poort en daar kunnen ouders de kleuter op-

halen. 
 Indien kleuters ‘s middags naar huis gaan of een halve dag naar school komen, kan dit uitsluitend om 

12.00 uur aan de poort Mgr. Cardijnstraat. Bespreek met kleuterjuf.  
 Overdag kleuters brengen en/of ophalen bespreek met directie. Gaat het om een langlopende be-

handeling  (kine, logo, …) gelieve de exacte tijdstippen dan vooraf aan de leerkracht, directie door te 
geven. Kleuters kunnen dan via Mgr. Heylenstraat worden gebracht, opgehaald.  

 Lager 
 Alle kinderen komen via de poorten van Mgr. Cardijnstraat of Mgr. Heylenstraat binnen. 
 Ouders mogen niet op de speelplaats. 
 De leerkrachten zullen de kinderen aan de poort opwachten en verder begeleiden. 
 Alle kinderen gaan met de rijen mee naar buiten en worden tot de eindpunten van de rijen ge-

bracht:  Markt, Geelsebaan, Lichtaartsebaan, Klooster. 
 Geef aan de leerkrachten door welke rij uw kind naar huis zal nemen. Bespreek dit vooraf met uw 

kind(eren) en denk ook aan het vooraf verwittigen van de school bij wijzigingen. 

 
 

 

Veiligheid van onze kinderen op de eerste plaats!  
 

Poort Mgr. Cardijnstraat gaat dicht om 09.00 uur tot einde schooldag.  
 

• Tijdens de schooluren maak je vooraf een afspraak en bel je aan via Mgr. 
Heylenstraat 22, en meld je dan op het secretariaat.  

• Denk eraan: de poort blijft ‘s middags ook dicht.  

• Poort gaat open: maandag om 15.55 u., woensdag om 11.55 u., alle andere 
dagen om 15.30 u.  
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 Belezen op de fiets met VEILIG  fluo-materiaal:  
 

 We verplichten ieder kind tot het dragen van een fluohoes van de school. Je kind krijgt er 
één gratis in het 1ste leerjaar, en eventueel  een nieuwe in het 4de leerjaar. (oude binnen-
brengen)  

 Verlies je tussentijds je hoes of is ze stuk dan  betaal je deze zelf en bestel je in de school.  

 Voorzie de hoes van voor- en achternaam, de hoes blijft eigendom van de school.  

 Gans het schooljaar gebruiken we de fluo-hoes voor onze boekentas of rugzak, zowel fiet-
ser als voetganger.  

 Fluorescerende vestjes blijven in de school om tijdens uitstappen aan te doen.  
 

 Als onze leesconcentratie even weg is en LEZEN niet meer lukt: 
 
Bij ziekte voor een leerplichtig kind (vanaf 5 jaar):  

 Het is in ieders belang dat we met z’n allen waakzaam en alert blijven voor ziektesympto-
men. Elk kind dat ziek is moet thuis blijven en best een dokter raadplegen. 

 Als je kind op school ziek wordt, zich niet goed voelt zullen we direct de ouders opbellen en 
vragen om je kind te komen halen. 

 Altijd voor 10u00 de school verwittigen bij afwezigheid van je kind!  

 Ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen: een afwezigheidsbriefje (maximum 4 per 
schooljaar) van de school met handtekening van de ouders bezorgen. Enkel te gebruiken in 
geval van ziekte!  

 Voor alle andere afwezigheden: bespreek vooraf met leerkracht en/of directie.  

 Afwezigheden zonder ziektebriefje worden vanaf 5 halve dagen afwezigheid gemeld aan CLB. Vanaf 29 halve dagen 
ongewettigde afwezigheid onderneemt het CLB verdere stappen.  

Let op: kleuters 3de kleuterklas zijn verplicht om 290 halve dagen aanwezig te zijn om de overstap naar het 1e leerjaar te mo-
gen maken. Instappers moeten minstens 100 halve dagen, 3 jarigen minstens 150 halve dagen, 4 jarigen minstens 185 halve 
dagen aanwezig zijn om van schooltoelage te kunnen genieten.  
 

 Boeken lezen vraagt energie:  
 

 gezonde tussendoortjes:  
Voor de voormiddag eten we  alleen nog fruit of groenten in ons doosje. Een heel groot stuk 
fruit zal je kind vast niet opkrijgen en dan verdwijnt het in de vuilbak. Bespreek met je kind en 
ga na wat haalbaar is. Anders schil het fruit en doe het in een doosje!!  Via de bestelbrief kan je 
intekenen voor GRATIS BANAAN EN /OF MANDARIJN OP WOENSDAG. 

 koekendozen:  
De namiddag mag je kind koeken in koekendoos meebrengen. Plastieken  verpakking niet meegeven want die geven 
we mee naar huis.  We zijn MOS school en gaan engagement van afvalvermindering aan.! Koeken ZONDER CHOCOLA-
DE. Let op: koekendozen worden dit schooljaar gecontroleerd!  

 gezonde drankjes:  
Water mag de ganse dag in de drinkbus. Woensdag is het waterdag. Leerlingen mogen drinkbus (water) of brik (melk, 
chocomelk, sinaasappelsap) meebrengen. 

 gezonde boterhammetjes:  
Boterhammen in een brooddoos (milieuvriendelijk) en maak er maar eens iets leuks en kleurrijk van, dat doet goes-
ting krijgen!  
Wissel beleg af en geef zo weinig mogelijk zoet mee.  
Is je kind een slechte eter en wil je dat de brooddoos elke middag leeg is, zet een X op de 
brooddoos.   

 

 Heb je het al gelezen, ik ben jarig:  
 

 jarigen staan in de klas even in de kijker (kleuters en lager) en worden er gevierd.  

 Traktaties voor verjaardagen kunnen opnieuw. Omwille van Corona geen zelfgebakken din-
gen, een ingepakt pak koeken kan wel. (geen individueel verpakkingen, MOS!) 

 We gaan in ieder geval ook weer hard zingen voor de jarigen. 
 

SNOEP of speelgoed wordt niet toegestaan, we delen dit niet uit.  
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De schrijvers van GBS De Vlieger  
voor het SCHOOLJAAR 2021—2022 

 

Groene kikkers   TINNE MOORKENS   moorkenst@gbsdevlieger.be  
    BAELUS JULIE    baelusj@gbsdevlieger.be 
Bruine Leeuwen   RAEYMAEKERS LISA   raeymaekersl@gbsdevlieger.be 
Witte schapen   JANSSENS ELLEN     janssense@gbsdevlieger.be 
    BAELUS JULIE    baelusj@gbsdevlieger.be 
Paarse olifanten   VAN BALLAER BIEKE   vanballaerb@gbsdevlieger.be 
    BAELUS JULIE    baelusj@gbsdevlieger.be 
Rode papegaaien   JONCKERS STEFANIE   jonckerss@gbsdevlieger.be 
Blauwe vissen   MORIS BRITT    morisb@gbsdevlieger.be 
Gele giraffen   VERHEIJEN INGE    verheijeni@gbsdevlieger.be 
    VAN DE PERRE HILDE   vandeperreh@gbsdevlieger.be 
Kinderverzorgster  BELLENS TINNE    bellenst@gbsdevlieger.be 
 
1A ROBBEN DORIEN       robbend@gbsdevlieger.be 
1B MERTENS CELIEN       celienmertens@gbsdevlieger.be 
2A APPELS ANNELIES      appelsa@gbsdevlieger.be 
2B VANHEUCKELOM GRIET      vanheuckelomg@gbsdevlieger.be 
 BOERMANS KAAT       boermansk@gbsdevlieger.be 
3A MERTENS CINDY       mertensc@gbsdevlieger.be 
3B COOLS ELLEN_       coolse@gbsdevlieger.be 
 MEHAKOVIC REBECCA      mehakovicr@gbsdevlieger.be 
4A NEEFS CONNY       neefsc@gbsdevlieger.be 
4B VAN GORP LOTTE      vangorpl@gbsdevlieger.be 
5A DE KORT SABRINA      dekorts@gbsdevlieger.be 
 MEHAKOVIC REBECCA      mehakovicr@gbsdevlieger.be 
5B VRANCKEN ANNE      vranckena@gbsdevlieger.be 
6A VAN HERCK ANNEMIE      vanhercka@gbsdevlieger.be 
 VAN GORP NELE       vangorpn@gbsdevlieger.be 
6B MEEUS GRIET       meeusg@gbsdevlieger.be 
 MEHAKOVIC REBECCA      mehakovicr@gbsdevlieger.be 
6C BERKVENS NICK       berkvensn@gbsdevlieger.be 
 

 

Turnleerkrachten   RAEYMAEKERS GERT   raeymaekersg@gbsdevlieger.be 
    SMETS ANNE    smetsa@gbsdevlieger.be  
    LUCAS VANKERCKHOVEN   vankerckhovenl@gbsdevlieger.be 
 
Zorgleerkrachten   PAUWELS KALA    pauwelsk@gbsdevlieger.be 
    BOERMANS KAAT   boermansk@gbsdevlieger.be 
 
Leerkracht RKG    VAN DEN BRANDT INGRID  vandenbrandti@gbsdevlieger.be 
Leerkracht NCZ   VAN OOSTERWIJCK FEMKE  vanoosterwijckf@gbsdevlieger.be   
Leerkracht Islam   AY DURAN    ayd@gbsdevlieger.be 
 
Directie    WOUTERS VIVIANE   woutersv@gbsdevlieger.be 
 
Administratief personeel: VERRYDT TINNE, VERACHTERT HEIDI 
Beleidsondersteuning: VAN DEN BRANDT INGRID 
Onderhoudspersoneel: EVY, MONICA, NICOLE, JOSÉE, MAY, INGRID, LUTHGARD 
Middagtoezicht: MARLEEN, CHRIS, MARIA C., MARIA T., RITA, RIA, RUDY, LUC, KATHLEEN 
 

Onze school behoort tot de scholengemeenschap “De Toverkijker”: 

• GBS De Vlieger; Mgr. Heylenstraat 22 te 2460 Kasterlee Directie: Mevr. Viviane Wouters 

• GBS De Pagadder; Schoolstraat 33 te 2460 Lichtaart  Directie: Mevr. Anne Meeus 

• GBRetie; Peperstraat 24 te 2470 Retie   Directie: Dhr. Guy Mermans 

• GBS De Meikever; Meistraat 148 te 2480 Dessel  Directie: Mevr. Anne-Marie Luyten 

• GBS De kangoeroe; Lorzestraat 37 te 2480 Dessel  Directie: Dhr. Marc Feyen  

• GBS De Voorheide; De Brulen 2 te 2370 Arendonk  Directie:  Erik De Vocht 
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Even stilgevallen, CLB neemt je 
mee op weg:  
 

 Als er problemen zijn met je kind aarzel 
dan niet om begeleiding aan te vragen 
aan CLB.  

 Bespreek dit met leerkracht en/of direc-
tie.  

 CLB kan ondersteunen en raad geven.  
 Hulp moet altijd door de ouders worden 

aangevraagd telefonisch of via mail. 
 evelienhofmans@vclb-kempen.be  

(lager) 
 lindsaymattheys@vclb-kempen.be 

(kleuters) 
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Meer info over…  
 

 

Bike2School zal gelanceerd worden op vrijdag 17 september 2021. De startcampagne zal lopen van vrijdag 17 tot 
en met vrijdag 24 september. Dit valt deels samen met de week van de mobiliteit (van 16 tot en met 22 septem-
ber).  

Bike2School, is voor echte helden want die fietsen naar school en zorgen zo voor het klimaat.  

Ben je een echte fietser of houdt regen en wind je soms tegen om met de fiets naar school te gaan? Of woon je 
vlak bij school en wandel je of step je af en toe? Vanaf september worden je inspanningen extra beloond, want 
echte helden fietsen of wandelen toch naar school?! 

Fiets, wandel of step en verdien bucks! 

Vanaf 17 september 2021 kan je virtuele munten of bucks sparen elke keer je met de fiets of te voet naar school 
komt. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat elke 
keer je te voet of met de fiets naar school komt, je inspanning wordt geregistreerd. Als beloning krijg je virtuele 
munten of bucks. Kom je 2 dagen duurzaam naar school, dan levert je dat 1 buck of 0,10 euro op.  
Daarnaast krijg je een betaalkaart waarmee je bij lokale handelaars of andere partners met je virtuele munten kan 
betalen. Een extra stimulans om als het een beetje regent, koud is of waait toch de auto te laten staan! Begin sep-
tember kan je via je school je inschrijven voor dit leuke project.  Houd het  ouderplatform in de gaten voor meer 
info. 
Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie 
Antwerpen. Gemeente Kasterlee organiseert dit project en ondersteunt.  
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BELANGRIJKE DATA 2021—2022  
  
Woensdag 1 september    eerste schooldag, 8u45 start nieuwe schooljaar 
 
Vrijdag 3 september    Klasfoto’s en kalender 
 
Donderdag 2 september   Infomoment 2e en 5e lj  
Maandag 6 september    infomoment 1e en 6e lj.  
Dinsdag 7 september    infomoment 3e en 4e lj.  
Donderdag 9 september   infoavond kleuters  
 
Woensdag 8 september t.e.m. 10 september Zeeklassen 5e leerjaar 
Woensdag 22 september   Scholencross (lager VM, kleuters NM) 
Maandag 27 september    Facultatieve verlofdag (kermis) 
 
Zondag 3 oktober     eerste communie (L3) 
 
30 oktober tem 7 november   HERFSTVAKANTIE 
Donderdag 11 november    Wapenstilstand—vrije dag 
Vrijdag 12 november    facultatieve verlofdag 
 
Vrijdag 24 december 12.00 u.   Start kerstvakantie 
Zaterdag 25 december t.e.m. 9 januari 2022 KERSTVAKANTIE 
 
16 februari tot en met 23 februari 2022  Sneeuwklassen 6e leerjaar 
 
26 februari tem 6 maart 2022   KROKUSVAKANTIE 
2 april tem 17 april 2022   PAASVAKANTIE 
 
Zondag 1 mei 2022    dag van de arbeid—vrijaf 
Vrijdag 6 mei 2022    Pedagogische studiedag—vrije dag 
Zaterdag en zondag, 14 en 15 mei 2022  Lentefeest 
Woensdag 25 mei 2022    Pedagogische studiedag—vrije dag 
Donderdag 26 mei 2022    O.H.-Hemelvaart—vrije dag 
Vrijdag 27 mei 2022    Brugdag—vrije dag 
 
maandag 6 juni 2022    Pinkstermaandag—vrije dag 
Woensdag 29 juni 2022    Diploma-uitreiking 6e leerjaar + 3e kleuterklas 
 
Dinsdag 30 augustus 2022   Opendeur lager en kleuter (18.00 u. tot 20.00 u.)  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege  directie en personeel GBS De Vlieger. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 
Hervatting van 
de lessen voor 
de hele school 

2 
Infomoment  
L2  
L5 19u30 

3 
Klasfoto’s 
 

4 5 

6 
Infomoment  
L1  
L6  
 
 

7 
Infomoment  
L3  
L4  

8 9 
Infomoment 
Kleuters om 
19.00 u. 

10 11 12 

13 
Zwemweek 
lager 

14 15 16 17 18 19 

20 
 

21 
 
Internationale 
Dag van de  
Vrede  

22 
Scholencross 
VM: lager 
NM: kleuter 

23 24 25 
Kermis 

26 
Kermis 

27 
 
Facultatieve 
vrije dag 

28 
 
Zwemweek  
lager 

29 
 
Start project 
gratis FRUIT op 
school.  

30 
 
Eerste vergade-
ring oudercomi-
té.   Wie interes-
se heeft is van 
harte welkom! 

   

Familienieuws 
 
Op 26 juli 2021 is Karel Jonckers, de vader van juf Stefanie    
overleden. 
Op 9 augustus 2021 is de vader van pater David overleden. 
Wij wensen alle families en kennissen heel veel steun toe bij hun fami-
lie en vrienden.  Sterkte! 
 
 
Op 28 augustus is Fil geboren. Juf Griet werd de trotse oma van deze schat. 
Kilyan Smets werd de trotse broer van Zusje Ilena. 
 
 
 
De ouders van  Fil (WS) en Estelle (BV) gaven elkaar hun ja-woord!  
Proficiat! 
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