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GBS DE VLIEGER DOET MEE AAN WERELDRECORDPOGING LEGO 
 
Op 26, 27 en 28 mei organiseert Kicks and bricks een wereldrecordpo-
ging Lego GBC-modules. Onze zesdeklassers bouwden 2 GBC-modules 
die tijdens de tentoonstelling samen 1 groot bouwwerk zullen vormen.  De 
andere leerjaren bouwen aan de randversiering.  
 
De wereldrecordpoging  gaat door in het Technisch Instituut Sint-Pauwels, 
Kruisven 25 in Mol, dagelijks van 10-17u. Je kan er originele bouwwerken 

in Lego bewonderen, maar ook bouwwedstrij-
den, LEGO gaming, knutselen, 2de hands LE-
GO kopen, enz. Ook aan eten en drinken wordt 
gedacht: dit kan wel eens een gezellige familie-
uitstap worden! 
Verder info op facebook /kicksanbricks 
@be_olbc 

Voorverkoopkaarten 
verkrijgbaar op school 
aan €3 per stuk. 

GEZONDE AUTOMAAT ! 
De kinderraad werkt dit jaar rond het thema “gezondheid”. Een 
thema dat wij als school maar al te graag steunen. Zo konden de 
leerlingen van de lagere school donderdagvoormiddag een ge-
zond tussendoortje ‘kopen’ aan de “gezonde automaat”. Het doel 
van de kinderraad is, kinderen aantonen dat gezond eten leuk, 
lekker en helemaal niet zo moeilijk is.   
Met dank aan de kinderen van de kinderraad, Katrien van de 
jeugddienst en de helpende handen! 
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 EGEL EN BALLON 
 
Op vrijdag 21 april mochten onze kleuters naar de voorstelling van Egel en  
Ballon. 
 
Egel en Ballon, een interactieve muzikale voorstelling met gitaar, saxofoon en 
zang, gaat over zoeken, vriendschap, eenzaamheid en vreugde.  
 
Naast de twee hoofdpersonages, staan de 4 seizoenen centraal die we ervaren 
in klank, beeld en beweging. De kleuters werden uitgenodigd om mee te zingen, 
te verklanken en uit te beelden. Ze hebben genoten! 

KRIEBELDIERTJES 
 
De Rode Papegaaien werkten rond het thema kriebeldiertjes en bouwden een heus insectenhotel.  

In onze (tuin)huizen en tuinen kruipt en vliegt er van alles rond. Die diertjes zijn heel belangrijk, zo leerden onze 
kleuters tijdens dit thema. Sommige diertjes zien er best wel schattig uit, bijvoorbeeld een mollig zacht hommeltje, 
terwijl je van andere insecten zoals oorwormen rillingen krijgt.  

De kleuters leerden dat meerdere soorten insecten zoals de honingbij of de hommel nodig zijn voor de bestuiving 
van bloemen en plan-
ten.  

Andere insecten, zo-
als sluipwespen, 
gaasvliegen, lieve-
heersbeestjes of oor-
wormen, zorgen voor 
het evenwicht in de 
natuur en bestrijden 
andere insecten.  

Maar insecten vinden 
minder en minder 
plaatsen om te overle-
ven.  Daarom bouw-
den onze kleuters 
echte insectenhotels.  

Laat de kriebeldiertjes 
nu maar komen! 
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KANGOEROEWEDSTRIJD 
 
Samen met 83.457 leerlingen uit heel Vlaanderen deden enkele leerlingen uit het 
5de en 6de leerjaar mee met de Kangoeroewedstrijd. Een wiskundewedstrijd 
waarin de kinderen 24 reken-, denk- en puzzelvraagjes moesten oplossen in 50 
minuten! Als beloning kreeg elke deelnemer een diploma, sommigen kregen nog 
een extra prijs.  
Benjamin 
en Gill haal-
den zelfs de 
top 100 in 
de provincie 
Antwerpen! 
Wij zijn echt 
wel fier op 
zo’n mooie 
resultaten 
die onze 
kinderen 
neerzetten.  
 
Proficiat aan alle deelnemers! 

BEGRIJPEND LEZEN 
 
De leerlingen van 6B beleefden een 
opdracht begrijpend lezen, over de 
productie van films, op een heel origi-
nele manier.  
Ze maakten zelf wonden na met nep-
bloed en brooddeeg.  
 
En nadien namen de kinderen de 
leerkrachten en mevrouw Viviane nog eens goed beet met hun geënsceneerde wonden!  
”Mevrouw Viviane ze hebben me een bloedneus geslagen!”. Niets vermoedend en aangedaan probeerde ze te 
helpen! Waarom stond de rest van de klas daar buiten te lachen? Dat was snel duidelijk en dolle pret natuurlijk!  
Een geslaagd opzet!!! 

SAMEN LEREN 
 
GBS De Vlieger is een BASISschool. Op regelmatige basis worden er klasoverschrijdende activiteiten georgani-
seerd. Zo lazen de leerlingen van het 6de leerjaar  verhalen voor de Witte Schapen voor. Ze oefenden ook sa-
men met het 3de leerjaar de maaltafels. Winwin situatie voor beiden! 
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FIETSEN 
Voor alle fietsreparaties 
groot of klein, 
moet je bij de Paarse 
Olifanten zijn! 
 
Bedankt fietsenwinkel 
Van de Water 

BUITENLESDAG 
Donderdag 27 april deden we mee aan de eerste buitenlesdag van MOS.  
Alle kinderen volgeden 1 uurtje buiten les. Buiten leren, buiten spelen en 
buiten bewegen is leuk en heeft een gunstig effect op het bewustzijn en 
de leerprestaties. Dat mochten al onze leerlingen zelf ervaren!  
Niveaulezen tussen leerlingen 5de leerjaar en 2de leerjaar buiten, werd zo erg leuk! 
De leerlingen van 4A hebben in groepjes quizvragen opgesteld rond een W.O. thema en hier hebben we nadien 
een quiz mee gedaan. 
Omdat het buiten een beetje fris was, hebben ze tussendoor zich flink warm gespron-
gen! 

Een nieuwe juf Frans in het tweede leerjaar? 
De oma van Amelie gaat op donderdagnamid-
dag altijd eventjes langskomen om onze lieve 
vriendjes Frans te leren!  
Zelf spreekt ze de taal heel erg goed en wil ze 
haar kennis graag doorgeven! De kinderen wa-
ren zeer enthousiast en deden heel goed mee! 
Ze leerden al enkele woorden met beginletter a 
en b.  
Voor volgende week kregen we al een kleine 
tip: muziek!  
Iedereen kijkt dus uit naar de volgende les!  
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IOK toetsen  2017 
 

Het IOK examen speelt zich dit jaar af binnen het vakgebied Mu-
zische Vorming.   Vanuit impressie en beleving gaan naar expres-
sie en dit binnen de vakgebieden muziek, drama,  beweging, me-
dia met als onderwerp MODE.  
We zien dus deze dagen heel wat défilés de revue passeren.  
Hier zien we onze eersteklassers die als echte mannequins over 
de catwalk showden.  
Geboren talenten!  
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VAN DE VLIEGER NAAR HET SECUNDAIR, HOE SCOREN WE? 
 

Het schooljaar loopt stilaan ten einde. De zesdeklassers kijken uit naar andere horizonten en zijn 
volop op zoek naar een nieuwe secundaire school.  Wij, leerkrachtenteam zijn er gerust in dat 
ook deze lichting leerlingen volgens eigen kunnen, goede punten zal scoren. De objectieve toet-
sen van IOK en OVSG waar we elk jaar aan meedoen geven aan dat we goed zitten, de juiste 
dingen doen. 
 
Als schoolteam staan we ook bewust stil bij die cijfers. Wat zeggen ze ons? Detecteren we tekor-
ten? Waar kunnen we bijsturen? Zo zijn we dit jaar met een nieuwe wiskundemethode gestart, 
meer tijd voor automatiseren en meer parate kennis. We evalueren en vinden de nieuwe wiskun-
de methode een meerwaarde. Ook de schrijfmethode is een vooruitgang en biedt meer en bete-
re schrijfkansen. Volgend jaar starten we in het 3de leerjaar. We hebben ook gemerkt dat het 
meer lezen, voorlezen en extra taalaanbod in de kleuterschool, zijn vruchten afwerpt.  
 
Wij krijgen jaarlijks de resultaten van onze oud-leerlingen van de secundaire scholen door en zijn 
telkens blij verrast met hun  behaalde resultaten.  
 
Het is belangrijk om stil te staan bij hoe doen onze kinderen het in het secundair en welke rich-
ting gaan ze in het hoger onderwijs volgen?  Of waar komen ze terecht?  
 
Elk jaar opnieuw krijgen we van verschillende scholen positieve signalen: “Als de leerlig-
nen van de Vlieger komen, dan is het ok, die zijn goed voorbereid!”.  
 
Leuk om horen en het geeft ons energie en motivatie om op de ingeslagen weg verder te 
gaan! 

De leesleeuwen van het 4de leerjaar zijn gestart met tandemlezen. 
 
Ze nemen de leeswelpjes van het 1ste leerjaar graag onder hun hoede. 
Het was een leuke start en de leesleeuwen hebben de leeswelpjes goed begeleid!   
 
De zesdeklassers gingen dan weer voorlezen voor de kleuters. Allemaal activiteiten waarbij de sociale vaardighe-
den erg belangrijk zijn en het zorgende in de kinderen echt wel wordt aangemoedigd.  
 



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

1 

DAG VD  

ARBEID 

GEEN 

SCHOOL 

2 

 

L4: Prinsenpark 

3 

 

L5: vertrek bosklas-

sen Durbuy 

 

GEEN FRUIT 

4 

 

L5: bosklassen 

Durbuy 

5 

 

L5: aankomst bos-

klassen Durbuy 

 

L1+2: Bokrijk 

6 7 

8 

 

VERKEERS-

WEEK 

9 

 

L2,3,4: Don  

Quichot 

 

L1+2: verkeers-

wandelingen 

10 

 

Mamadag kleuters 

11 

 

L5: Hoge Mouw 

12 

 

FIETS-

HAPPENING 

3de kleuterklas 

naar brandweer 

13 14 

Openklasdag 

2,5 jarige kleu-

ters 

Toekomstige 

eersteklassers! 

15 

 

L6A: Hoge  

Rielen 

16 

 

L6B: Hoge  

Rielen 

 

L1: Prinsenpark 

17 

 

Openklasdag 

 

18 

 

L6C: Hoge Rielen 

19 

 

PO, RP, BV en 

GG:  afsluit-

moment Aquama-

rijn 

20 21 

 

1ste  

communie 

22 

 

SPORTDAG 

LAGER 

23 

 

Inleefdag 1ste 

leerjaar  voor 

alle kindjes 3de 

KK 

24 

 

Pedagogische  

studiedag  

 

GEEN 

SCHOOL 

25 

 

Hemelvaartsdag 

 

Vormsel / 

Lentefeest 
 

GEEN SCHOOL 

26 

 

Brugdag 

 

GEEN SCHOOL 

LEGO  

tentoonstel-

ling 

27 

 

Lego  

tentoon-

stelling 

28 

 

Lego  

tentoon-

stelling 

29 

 

L4: Gent 

30 

 

L2: Hooibeek-

hoeve + Prinsen-

park 

31     
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BELANGRIJKE DATA 
 6 juni: Pinkstermaandag, 

VRIJAF 
 

 25 juni schoolhappening 
 

 28 juni: oudercontacten 

 
22 april overleed Ria Vangeel,  
moeder van meester Jelle (6c).  
 
We wensen meester Jelle en zijn familie heel veel 
sterkte! 

FEESTJE VAN DE MAAND 
 
Hip hip hoera voor alle jarige aprilvissen! 
 
Proficiat aan onze jarige kleuters! Zij vierden met lekkere 
pannenkoeken. Dank u aan alle bakkende mama’s en  
oma’s.  
 
We kijken al uit naar ons volgend feestje! 
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