
G.B.S. -DE VLIEGER 
Mgr.  Heylenstraat   22  

2460  KASTERLEE 
Tel 014/85.00.67  

E-mail :  devl ieger@skynet.be  
Website:  www.gbsdevl ieger.be  N I E U W S B R I E F  A P R I L  2 0 1 7  

Lente in de Vlieger! 

Eindelijk... de koude winter is voorbij! Laat de zonnestralen maar 

komen want ieder verlangt naar meer licht en warmte. En daar 

horen lentebloemen bij. Wie geniet niet van ontbijten terwijl je bui-

ten de vroegbloeiers ziet groeien. We willen deze nieuwsbrief in 

een lentestemming zetten want de lente doet je kriebelen, goes-

ting krijgen om er weer in te vliegen.  

Bij het begin van deze paasvakantie willen we iedereen heel veel 

spelplezier wensen.  Stuur je kinderen buiten en laat ze ravotten 

want van spelen word je niet alleen slimmer, maar ook vrolijker, 

relaxter, leniger, gezonder én gelukkiger. Trek er deze vakantie 

met je kinderen op uit en laat ze kruipen, tikken, vangen, lachen, 

gieren, klimmen, rollen, springen, winnen, verliezen! Laat ze zich 

vuil maken en dan moe maar tevreden weer thuis komen.  

Lente …. Dat zijn paashazen die langskomen met bergen chocola! 

Vandaag kwam de paashaas langs met 

lekkere eitjes. 

Tijdens de middag trakteerde het ou-

dercomité alle kinderen op een lekkere 

brunch. 

Aan allen een zalige paasvakantie 

vanwege team De Vlieger! 
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 Jeugdboekenweek 
Tijdens de jeugdboekenweek werd er een integratiemoment tussen de 3de kleuterklas en het eerste leerjaar ge-
houden. De kinderen van het eerste leerjaar lazen voor de kleuters voor. 
 

Op donderdag 16 maart bracht ons tweede leerjaar een  
bezoek aan de bib. Daar vertelden ze dat er dit jaar geen 
jeugdboekenweek was, maar een echte jeugdboeken-
maand! Het thema dit jaar is: Je bent wie je bent.  
De achterflappen van heel wat boeken had men in spiegel-
schrift gezet. Als echte speurders gingen we, gewapend 
met een spiegel, op zoek naar het boek dat er bij paste. 
Ook mochten we zelf nieuwe, fantasierijke titels verzinnen 
voor boeken die nog geschreven moeten worden.  

Het was een leuk en 
leerrijk uurtje in de bib.  

  
 
 
 
 
 

Het vierde leerjaar maakte stapelgedich-
ten in de bib. Door met de titels van  
boeken gedichten te maken gebruikten 
onze leerlingen boeken eens op een an-
dere manier.  
 
Er zaten pareltjes van gedichten tussen! 

Bedankt aan de bib voor deze toffe activiteiten! 

 
KRANTEN IN DE KLAS 
             
Het 5e leerjaar werd over-
spoeld met kranten! De leer-
lingen maakten kennis met 
verschillende soorten kran-
ten en ontdekten de verschil-
len met een digitale krant.  

 

Lego project KICKS & BRICKS  
 
Zo zullen de 6de klassers voor dit  project een “GReat Baal Contraption” maken.  Deze zelfgemaakte machine 
ontvangt balletjes en geeft ze weer door. Het vraagt van de kinderen technisch inzicht, creativiteit, eigenschap-
pen die ze in hun latere leven ook nodig hebben.  
Bedoeling is om alle machines van alle scholen aan elkaar te koppelen tot één gesloten systeem op de  
LEGO—expo die plaats vindt op  26, 27 en 28 mei in het Technisch instituut Sint Paulus Kruisven 25 te MOL .  
Toegangskaarten kan je in voorverkoop in de Vlieger bekomen aan €3 en de dag zelf voor €4 ter plaatse aanko-
pen. 
Alle leerlingen van alle klassen nemen deel aan het project en zij maken met hun leerjaar één module lego om 
de eigenlijke opdracht verder aan te kleden. Warm aanbevolen !  
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BEDNET 
 

Op 17 maart organiseerde Bednet de nati-
onale pyjamadag. Bednet maakt het voor 
langdurig zieke kinderen mogelijk om on-
derwijs van thuis uit te volgen. Op die ma-
nier blijven deze kinderen mee met de les 
en houden ze contact met hun klas.  
Onze leerlingen steunden deze actie en kwamen die dag massaal 
in pyjama naar school! 

 

 

 
  
1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
van 22 maart in Brussel.  
Terreur, angst mogen de bovenhand niet krijgen.  Wij 
willen leven in een samenleving waar ieder zichzelf 
mag zijn en ieder respect heeft voor de ander. Op 
onze school kan dat! 
Verschillende culturen, verschillende gewoontes, 
maar dat maakt juist het leven boeiend en uitdagend.  
 
Dat is de boodschap die wij onze kinderen willen 
meegeven.  Hoop en geloof dat we samen vreed-
zaam bouwen aan een verdraagzame samenleving.  

WAFELVERKOOP 
Er werden in totaal maar liefst 
768 dozen verkocht!   
5A bestelde gemiddeld per leer-
ling de meeste dozen online en 
werd daarvoor beloond met een 
lekker wafel!  
 
Bedankt aan alle ouders en 
leerlingen voor de bijdrage  
aan de wafelverkoop!!!! 

ROLLERDAG  
Met het eerste lentezonnetje werd het weer tijd om onze steps, blades, go-carts,… mee 

naar school te brengen. Onze leerlingen genoten van de rollerdag! 

FEESTJE! 
De jarige kleuters van de maand maart wer-

den ge-
vierd met 
een heer-
lijke 
paas-
brunch. 
 
Bedankt! 
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HAAR EN SNAAR 
Tijdens de voorstelling “De Vier Seizoenen” van Haar en Snaar maakte het eerste en het 
tweede leerjaar op een speelse manier kennis met houten blaasinstrumenten. De kinderen 
konden actief deelnemen aan de voorstelling en dat wat superleuk! 
 

SPONSORJOGGING KOM OP TEGEN KANKER 
Dinsdag 28 maart liepen onze leerlingen ten voordele van Kom op tegen kanker. Met het ge-
sponsorde geld bezorgen we juf Anne een mooi startbedrag van 2.138,60 euro voor haar 
deelname aan de “1000 kilometer voor kanker”. Eerst liepen al onze leerlingen rondjes op “het 
Plod”. Nadien maakten onze 6de-klassers met de smoothietrapper lekkere fruitsmoothies voor 
gans de school.  

Met dank 
aan Delhai-
ze Kasterlee 
voor de ba-
nanen en de 
vele helpen-
de handen!!! 
 

BEWEGEN IS LEREN 
Op 8 maart volgden onze 
leerkrachten een bijscho-
ling rond Bodymap. Heel 
interessant, iedereen ging 
meteen aan de slag. In de 
speelzaal van de kleuter-
school werken we aan de 
inrichting van een bewe-
gingshoek. In de lagere 
school worden er tijdens de 
les bewegingsmomenten 
voorzien.   

 
HOP met dat LIJF! 

Peter en de Wolf van Sergeij Prokovief ge-

bracht door het Ensemble Parazar. 
 
Wat is er boeiender dan de wondere wereld van de 
muziekinstrumenten van dichterbij te mogen ont-
dekken?  11 professionele musici speelden voor de 
leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  
 
Een muzikale voorstelling waar onze kinderen van 
genoten! 
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 STEM-ATELIER 
 
De leerlingen van het zesde namen deze maand 
deel aan het STEM-atelier “Hi Tech Toren” in GO 
Geel. Ze werkten daar in groepjes aan 3 proeven. 
Bij proef 1 leerden ze binair tellen en stuurde ze een 
LCD-display aan. Bij proef 2 leerden ze een kleuren-
led te programmeren en deze lieten ze met een ei-
gen geschreven programma in verschillende kleuren 
branden. Bij proef 3 gingen ze 4 lampsoorten meten 
op lichtsterkte, warmte en verbruik. Ze kwamen tot 
de constatatie dat een LED-lamp echt de zuinigste 
is. Het was een echte hi-tech namiddag waar we 
veel bijleerden.     

LETTERFEEST 
Joepie jee! We kunnen al 
goed lezen!  
Daarom hielden we met het 
hele eerste leerjaar een letter-
feest. 
In de klas bij juf Ellen maakten 
de leerlingen een fruitprikker en een letterkroon.  
Bij juf Dorien gingen ze op speurtocht tijdens de letter-

zoektocht. Bij juf Sanne speelden de jongens en meisjes een letterganzenbord. 
Al spelend lezen kan toch heel fijn zijn! 

 

BEROEPENDAG 
“Op donderdag 30 maart hebben we voor de zesdeklassers 
een beroependag gehouden met beroepen van tuinman tot  
zakenman, van juffrouw tot directie… dus gewoon snel ge-
zegd een heleboel beroepen. Alles te samen was het heel 
leuk, want iedereen kreeg zijn speciaal beroepje.”            
 
Bedankt aan alle werkgevers om onze kinderen deze kans 
te geven. 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

     1 

Begin  

Paasvakantie 

2 

Paasvakantie 

3 

Paasvakantie 

4 

Paasvakantie 

5 

Paasvakantie 

6 

Paasvakantie 

7 

Paasvakantie 

8 

Paasvakantie 

9 

Paasvakantie 

10 

Paasvakantie 

11 

Paasvakantie 

12 

Paasvakantie 

13 

Paasvakantie 

14 

Paasvakantie 

15 

Paasvakantie 

16 

Pasen 

17 

Paasmaandag: 

geen school 

18 

Instap  

kleuterschool 

19 

Zwemmen  2A,4B, 

5A, 6C 

 

18u30  

infoavond 1ste  

leerjaar 

20 

 

 

21 

 

Kleuters toneel: 

Egel en Ballon 

22 23 

24 

 

Zwemmen 

1A/B, 5B 

25 26 

fruit 

27 

Gezond Winkeltje 

door kinderraad! 

1 uur buitenles! 

 

19:00 info 1ste 

communie 

 

28 29 30 
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Belangrijke data 
 paasvakantie: 1 april tem 16 april en 17 april: Paasmaandag, VRIJAF 

 19 april: infoavond 1e leerjaar 

 22 mei: sportdag 

 24 mei: VRIJAF voor kleuters en leerlingen lager wegens pedagogische studiedag 

 25 mei: OH Hemelvaart, VRIJAF  en 26 mei: brugdag,  VRIJAF 

 6 juni: Pinkstermaandag, VRIJAF 

 28 juni: oudercontacten 

In maart overleed de overgrootmoeder van Piotr (5B) en Filip (PO) Michalek 
 
Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte.  

Geboortes  

 Op 10 maart werd Stan geboren, 
broertje van Noah Moons (WS) 
 

 Op 15 maart werd Catalina, zus-
je van Ilion (PO) en Maro (BV) 
Sejdija, geboren 
 

 Op 16 maart werd onze oud-
collega van het 5e leerjaar, Jef 
Janssens, opnieuw grootvader van 
Flor 
 

 Op 23 maart werd Ties geboren, 
zoontje van juf Sanne (1c) 
 

 
Heel veel geluk met jullie kleine wonder! 

De leerlingen van het 3de leerjaar kregen 
een rondleiding bij restaurant Helzen. 
Maurice en Victor glunderden bij de uitleg 
die hun ouders gaven.  
 
Bedankt voor deze uitnodiging! 


