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Het jaar is weer voorbij geflitst en we hopen 
dat 2014 in gouden letters mag bijgeschreven 
worden in uw herinneringenboek.  
  
Dat 2015 voor u allen een grand cru jaar 
mag worden en met de woorden van Ramses 
Shaffy ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder’, willen we onze wensen uitdrukken:  
 Zing: om  een kinderkus, een schater- 
  lach, een zeepbel , een onver-
  wachte ‘goeiedag’, een vleugje 
  vreugde!  
  Zing om de spirit die mensen weet te binden.  
 Vecht:  voor solidariteit, verdraagzaamheid, goede communicatie , een duurzaam samen- 
  leven, voor een mespuntje geluk voor iedereen. Gebruik al je talenten want ook die 
  van jou en mij zijn nodig! 
 Huil :  om de momenten die moeilijk en zwaar om dragen zijn door grote en kleine  
  kwetsuren, door zorgen maar vind de kracht om door te gaan en steeds het  
  positieve in het leven te zien.  
 Bid = bezin: hou  dit jaar eens dagelijks één minuut stilte  om je te’ herbronnen’, sta stil  
  bij je innerlijke zelf.  Hou af en toe halt om jezelf in relatie met anderen tegen  
  te komen! 
 Lach: om de mooie relaties met familie, vrienden, buren en investeer in die relaties. Zet dit  
  jaar eens die eerste stap en geniet van een  
  scheutje liefde! 
 Werk: vind voldoening in je opdracht, die je professioneel 
  of vanuit een vrijwillige inzet invult en vervult.  
  Geniet van  een snuifje werkplezier, dat misschien 
  wel overgoten  wordt met een sausje van succes. 
 Bewonder:  en sta stil bij je eigen talenten, ontdek ze en 
  geniet er van! Heb respect voor talenten van ander
  en, waardeer en bewonder! 
 
Moge het nieuwe jaar je de kracht brengen om die uitdagingen 
aan te gaan die voor jou belangrijk zijn. We wensen al onze ou-
ders en leerlingen een schitterend Kerstmis en een feestelijke 
jaarwisseling toe.  
 

G.B.S.-DE VLIEGER 
Mgr.  Heylens t raa t  22  
2460  KASTERLEE 
Tel .014/85.00.67  
Fax .  014/84.26.34  
E-mai l :  dev l ieger@skynet .be 
Webs ite :  www.gbsdev l ieger .be 
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De sint op 
bezoek! 
De Sint was ver-
dwenen, waar 
was hij geble-
ven? 
Boven op het 
dak, schreeuw-
den de pieten! 
Ongelovig 
speurden de 
kinderen de da-
ken af tot de  
loeiende sirenes  
onze school-
poort bereikten.  
Dankzij de 
brandweerman-
nen kon het  
Sinterklaasfeest toch beginnen  nadat de pieterbazen in de 
brandweerwagen alle sirenes aan het loeien  zetten en dit 
tot groot jolijt van onze kinderen.  
Het werd een heerlijk feest met zang, dans én pakjes! 
Er waren geen stoute kinderen dus ieder kreeg een lekker-
nij.  Er was ook nog een groot pak voor de klas bij! 
Bedankt Sint en Piet en tot volgend jaar! 

Krachtig Kasterlee—kopje Warmte 
‘Kom jij ook 
een kopje 
verbonden 
warmte 
drinken?’ 
Die vraag 
kwam van 
de organi-
sators huis-

artsenpraktijk Kasterlee in samenwerking met  Vzw Licalab en het digitaal platform Cubigo. Hun 
opzet is om van  Kasterlee het warmste dorp van Vlaanderen 
te maken.  
Lang moesten we niet nadenken want waartoe dienen de 
kerstdagen anders.  
Zo brachten onze zesdeklassers op vrijdag 19 december 
kerstliederen in Hof ter Rielen. We werden er hartelijk ont-
vangen. De sfeer zat goed en onze kinderen zongen en dans-
ten en brachten menig aan het lachen.   
Bedankt  aan de organisatoren voor de drank en de koekjes! 
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Geen groene blaadjes  maar naalden die prikken aan onze grote boom!  
Onze witte schapen gingen op kerstboomonderzoek en daar was de 
kerstboom op onze speelplaats ideaal voor.  

 
 
De impressie was opge-
daan en dan kwam de 
expressie tot stand in 
deze prachtige kerstbo-
men. Wij zijn er fier op! 
 

Prettige feesten van alle Witte Schapen! 

Feeëriek KERSTmoment  
De ouderavond werd dit jaar een 
sfeervolle avond! 
Dolgelukkige kinderen die toch 
de kans kregen  om met hun 
praalwagens te pronken.  
 
Onze zesdeklassers schreeuw-
den hun ziel uit hun lijf om hun 

soep en plantjes aan te prijzen. 
Hun Fairtradebordje was een 
streling voor het oog, gezond en 
lekker.  Hun zakcentje hebben ze 
alvast op zak!  
Bedankt jongelui voor jullie 
hulp! 
 

Het oudercomtié had ook de handen vol en heeft meer dan  één zweetparel gelaten.  
Bedankt mensen voor jullie inzet! 
 

Kerstcrea in ’t derde leerjaar. 
De derdeklassers zijn druk bezig met het maken van hun eigen nieuwjaarsbrieven. Er wordt geknipt, 
geplakt, geverfd, genaaid en de resultaten zijn echte kunstwerkjes!  Fier zullen onze kinderen hun 
wensen voor het nieuwe jaar voorlezen! 

 
Dank aan alle 
mama’s, papa’s, 
oma’s voor de 
hulp.. 
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Techniek toernooi  
Voor de finale trokken 4 
zesdeklassers naar 
Brussel. Hun project was 
prachtig, hun inzet be-
wonderenswaardig. Uit-
eindelijk kwam de proef 
en daar ging het net 
even mis. Er was te veel 
water en het rad schoot  
niet in actie. Wat hebben we geleerd! TECHNIEK is leuk en zeker voor herhaling vatbaar! 

Zesdeklassers naar VTST! 
Om kennis te maken met het secundair 
onderwijs bezochten de leerlingen van het 
zesde leerjaar op dinsdag, 16 december het 
VTST te Turnhout.  
 
Ze gingen er meteen aan de slag met hout-
bewerking, metaal, elektriciteit of druk-
technieken.  
De resultaten waren knap.  
Deze technische namiddag viel bij iedereen 
in de smaak.  

Een AWARD voor MUSICAL KWIEN 

De cultuurdienst van Kasterlee overhandigde een AWARD voor een uit-
zonderlijke  culturele verdienste aan leden van het oudercomité voor het 
brengen van de musical KWIEN!  Met een mooie oorkonde en € 400 rijker 
keerden de dames huiswaarts. Ook het  leerkrachtenteam is fier en voelt 
zich zelf natuurlijk  aangesproken met  deze oorkonde.  
We steken de pluim graag op onze hoed en zijn dankbaar voor de centen 
die het oudercomité vast in ons volgend project zal steken.  
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Jarigen van de maand!  
Op het menu stond spaghetti! Bedankt 
aan alle helpende mama’s,oma’s! Het was 

weer lekker!  
Ook bij juf. Inge kwam er een jaartje bij! 
  

 

   

Hidrodoe 
Moest er nog water 
zijn, onze vierde-
klassers weten er nu 
alles van! 
Wij gaan 
SCHAATSEN 
 

De leerlingen van 
het 4de leerjaar 
waagden zich op 
glad ijs en dit was 
aan een schappelijke 
prijs. 
Voor sommigen was 
het voor de allereer-
ste keer, maar deze 
belevenis smaakt 
naar meer. 

Ze gleden flink vooruit en gingen meermaals onderuit. 

De sneeuwklassen  
komen er aan: 
van 4  tem 11 februari 2015! 

10 december was weer een verrassingsdag in de Vlieger. Elke klas ontving  10 speelgoedjes voor 
op de speelplaats. Dolgelukkig zagen we onze kinderen leuk samenspelen. 
Loopklossen, vangspelen, hoepels, springballen, springtouwen, elastiek, …  en de ballen zijn nog 
in bestelling.  
Sociale vaardigheden worden getraind en wij zijn blij dat de verrassing zo enthousiast wordt  

onthaald.   

Wij gaan Schaken! 
Ze schudden de hand en wensen elkaar een goede partij. Leerlingen van het vijfde zijn intussen bevlogen van dit 
denkspelletje! Hier zie je enkele toekomstige grootmeesters in actie! 
 Schaken is fantastisch voor: 
 
Testen van eigen Trainen van je geheugen -Verplaatsten in  de gedachten 
van anderen -Leren accepteren van verlies -  Vergroten van je inzicht in 
de wiskunde- Maken van plannen—  

Vergroten  van sociale vaardigheden :je leert aanvallen, verdedigen, 
zoekt bescherming! (in het echte leven word je op die manier weerbaar 
tegen pesten). 

   Een spel voor elke leeftijd! 
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Familiaal nieuws! 
Proficiat aan de gelukkige ouders: 
- op 5december 2014, werd Axel geboren broertje van Ymke (2A) en Ylana (BV) 
- op 1 december Hasrah zusje van Farid  ( 3B) en Amir (GG) Nazari 
 
Dat een mens, zomaar een mens, zoveel betekenen kan: 
Op 13 december overleed  Leo Nagels ,grootvader van Lou en Gilles Goossens 
op 15 december 2014 overleed Staf Verstappen,  peter van Laïs van Gorp (6B) en papa van Kato Ver-
stappe(oud-leerling) 
We delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag   
 

 
 

1 
Kerstvakantie 
NIEUWJAAR 

2 
Kerstvakantie 

3 
Kerstva-

kantie 

4 
Kerstva-

kantie 

5 
 

6 
 

7 
     Fruitdag 
Infoavond 6de 
sneeuwklassen 
 
Schrijver 3B 

8 
 

9 
Verrassing 

10 11 

           12 
Zwemmen  
kleuters 
Technopolis 5de 
en 6de  

13 
 
 

 
 

14 
Fruitdag 

Infoavond CLB ou-
ders 6de leerjaar.  
Schrijver  3A 

15 
 

16 
Gilden op bezoek 

voor kleuters 

17 18 
INFODAG 
KLEU-
TERS VAN 
10U30-
12U00 

19 
Zwemmen voor 
lager 
 
Schrijver 5de 

20 
Skibotten pas-

sen 6de  
Duurzaam 

energiegebruik 
3de lj 

21 
Vrijaf 
Pedagogische 
Studiedag 

22 
Inleefdag sneeuw-

klassen door  
Plaffeien-comité 

23 
Damiaanactie 

 
Schrijver 4de 
leerjaar 

24 25 
 

26 
-Zwemmen  kleu-
ters 
-zwemmen voor 
lagere 
 
 

27 
 

Bibbezoek 
 

28 
Fruitdag 

 
Openklasdag 2,5 

jarigen 
 
 

39 
 

Toneel kleuters 

30 
 

31  


