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PLAFFEIEN :  
19 - 26 februari 

 
Het is bijna zover ! Op 

woensdag, 19 februari om 

07:00 vertrekken de zesde-

klassers voor de 33ste keer 

naar het Zwitserse Plaffeien. 

Woensdag 26 februari mogen 

we hen om 8:45 terug in Kas-

terlee verwachten.  

Radio Lichtaart volgt voor ons alle nieuwtjes op de voet en zij zijn op 

106.6 FM te vinden om 20:00. Heruitzending ‘s anderdaags om 12:00. 

 

Het Plaffeiencomité bracht onze 

leerlingen in de juiste stemming.  

  

Ze genoten van enkele typische Zwitserse spelen o.a. boogschieten 

gekoppeld aan het ver-

haal van Wilhelm Tell, 

een Zwitserse puzzel 

maken, rijden in de 

juiste tunnel, minigolf  

onder de koei-

en door, …   

 

Ook leerden 

ze de meest 

voorkomende 

planten en die-

ren benoemen.   

De sfeer werd gemaakt door Zwitserse muziek,  

die op de achtergrond klonk. 

Kortom, een plezante en leerrijke voormiddag 

waardoor de skikoorts stijgt. Als beloning kregen 

alle zesdeklassers een rode muts, omdat ze hun 

Plaffeiendiploma behaalden. 

Bedankt aan alle leden van het Plaffeiencomité. 
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Straffe toeren in het eerste leerjaar! 
Deze maand beleefden de kinderen van het eerste leerjaar een week vol straffe toeren.  

 

-Maandag deed de juf of meester allerlei 

straffe toeren en mochten ze zelf experi-

menteren in groepjes. 

 

-Dinsdag brachten ze zelf straffe toeren . 

 

-Donderdag bezochten ze het speel-

kaartenmuseum , waar ze alles leerden 

over de techniek “drukken”.  Daar zagen 

ze de grote stoommachine zelfs werken. 

-Vrijdag werd de straffe toerenweek afgesloten met een super leuk dagje “ontdekken” in Technopolis.  

Wat een techniekweek! 

Onze tweedeklas-

sers op bezoek in  
 

Samen met de tweedeklassers was het 
genieten in Technopolis Mechelen.  
De ganse dag waren ze druk bezig met 
techniek en wetenschap.  
Het was een leerrijke en vooral leuke 
ervaring! 

Techniek in De Vlieger! 

AREND zoekt MEREL om  

samen met andere 

“vliegertjes” voederplankjes 

te timmeren! 
 

Die van ‘t vijfde kunnen best za-

gen en eveneens sterk raak klop-

pen. Met een constructieplan en de 

nodige schrijnwer-

kersattributen 

(hamer-spijkers-

tang-meter-…) gin-

gen onze leerlingen 

enthousiast en vlijtig aan de slag. De resultaten mogen gezien worden 

en liefst in de tuinen gehangen of neergepoot worden, zodat de vogel-

tjes aangenaam kunnen overwinteren.  

De papa en mama van Anouk (5A) zijn écht wel uit het goede hout 

gesneden. Ze leverden opnieuw uitstekend materiaal.  

Hartelijk dank! 

45 tevreden leerlingen en hun 2 sch(r)ijnwerkende leerkrachten! 
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 De Gilde op bezoek!                      
Op 17 januari vierden de gildes weer feest en naar jaarlijkse traditie mochten onze kleuters ook meegenieten.  

Vol enthousiasme zetten onze kapoenen hun beste beentje voor en brachten knappe dansjes. 

Natuurlijk hadden de gildebroeders nog wat lekkers bij en zo liepen de kinderharten weer over van geluk. 

Techniek ook in de kleuterschool:  

Piraten in de paarse olifantenklas! 
De paarse olifanten knutselden hoeden, 

papegaaien en trokken dan als échte 

piraten op schattentocht. Al spelend 

ontdekten ze wat er op water kan drij-

ven en kan zinken. Met hun schatkaart 

in de hand zochten ze naar de schat van 

Kapitein Eénoog. Eens die gevonden, 

konden ze aan het werk en maakten ze 

een heerlijke koekjestaart. Het waren 

twee super leuke weken! 

Bakkerij Vanheuckelom werd overstelpt door bezoeken! 

Project “de bakker” bij de groene kikkers! 
Jules heeft zin in een lekkere boter-

ham! In de bakkerswinkel van de 

groene kikkerklas was het wel erg 

druk. Brood en broodjes in zakken 

steken, taartjes verkopen en soms 

eens een hapje doen van een pisto-

letje. Broden sorteren, broodjespa-

troon maken, wat een broodplezier! 

Op donderdag mochten ze een be-

zoekje brengen aan bakkerij Van 

Heuckelom. Proeven van een  

lekkere boterham en dan zelf lekkere koekjes maken! Onze groene kikkers kregen allemaal een zakje mee met lekkere, 

zelfgebakken koekjes. Bedankt tante van Vic voor de rondleiding! 

 

Derde leerjaar naar de bakkerij! 
Leerlingen van het derde leerjaar 

kunnen nu haarfijn vertellen hoe 

een boterham op je bord komt. 

Meel, gist, water en zout, goed 

mengen en kneden. Dan laten 

rijzen en daarna bakken in de 

oven. Heerlijk, geurende boter-

hammen! Daarna kregen ze de 

kans om samen koekjes te bak-

ken. Met een volle doos geuren-

de koekjes kwamen ze fier weer 

op school aan. Bedankt bakker! 



Nieuwsbrief februari 2014 Pagina 4 

Miss-en mister fluoverkiezing!          
Onze nieuwsflashers namen dinsdag 21 januari heel “opvallend” gekleed deel 

aan de MISS en MISTER FLUOVERKIEZING! Veel leerlingen verschenen 

met hun knappe uitrusting op de catwalk . Ze schitterden één voor één! De 

jury bestond uit Hilde Vos, van het oudercomité, politieagent Dirk Reynders 

en natuurlijk onze leerlingen van het zesde leerjaar, die in de leerlingenraad 

zitten. En of het een moeilijke keuze was...Na wat wikken en wegen, kwamen 

er twee winnaars uit de bus.  

Teun Goethaert werd de MISTER en 

Anouk Van De Perre werd de MISS.  

Ook bij onze kleuters werd er een miss en 

mister fluoverkiezing georganiseerd.   

Proficiat voor jullie titel en laat je zien in 

het verkeer! 

Pedagogische Studiedag 
Vrijdag 31 januari werd een ICO (intercultureel onder-

wijs) inleefproject naar het Red Star Line museum te 

Antwerpen. ’s Morgens werden onze leerkrachten on-

derworpen aan enkele  medische  testen alvorens ze  de 

boarddocumenten ontvingen.  Met dank aan ons ouder-

comité die mee opgingen in dit verhaal.   

Bedoeling van dit opzet  was om ons in te leven in de 

vluchtelingenproblematiek en zicht te krijgen op de  

achtergronden die onze  

Anderstalige kinderen 

meedragen.   

In het museum kregen we 

heel wat duiding en onder-

vonden we dat migratie 

inderdaad van alle tijden is.  

De teambuilding van het 

namiddag en avondproject 

maakten er een geslaagde 

dag van.   

Dikke truienWEEK van maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari! 

Zorg dat je kind  voorzien is om de lagere temperatuur van die week te trotseren. Een dikke 
trui, warme broek, muts, sjaal én handschoenen zullen geen overbodige luxe zijn!  
Met deze  actie roepen Milieuzorg op School en Ecocampus van de Vlaamse overheid iedereen op om aandacht te beste-

den aan de grote uitdagingen van de klimaatsverandering.  

- Die week elke dag 1 graad minder! 

- Je stoot tot 7% minder CO2 uit bij 1° lager! 

- Doe een extra trui aan!  

- Ook onze school zal  het verschil maken! 

- Ons  gedrag heeft  invloed  op  energieverbruik en dus ook op het milieu! 

- ‘Word CO2 speurder’ ? Wat gooien we veel te snel  weg ?  

- Moet die  laatste nieuwe GSM, computer, … ? 



 

Nieuwsbrief februari 2014 Pagina 5 

MUSICAL! De werkgroep ‘Musical’ heeft al heel wat voorbereidend werk gedaan en alles begint stilaan vorm te 

krijgen. Ons zangkoor onder leiding 

van juffen Griet en Annelies,  krijgt 

stemvastheid en meer en meer plezier 

in het samen zingen. 

De voorzichtige eerste danspasjes 

worden dankzij de ondersteuning van 

juf Ann  meer en meer professionele 

choreografie.  Onze acteurs worden 

vastberaden en overwinnen hun plan-

kenkoorts dankzij de stimulatie van 

juf Annemie en meester Jef. 

Dan is er nog juf Hilde 

en juf Nele,  die samen 

met onze twee helpen-

de oudercomitéleden 

onze kinderen hebben 

aangezet tot echte de-

corbouwers.   

Voor onze toeschou-

wers is het wachten op 

de apotheose van 13 en 

14 februari.  

- Georganiseerd door de leerlingenraad. 

- Elke middag. 

- In de polyvalente zaal. 

- Vrijwillige deelname. 

- Afgesproken klas kan deelnemen. 

- Leesplezier verhogen! 

- OMDAT LEZEN LEUK IS! 

 

Jarigen van de maand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hip, hip, hoera voor onze jarigen. 

En …..de macaroni was lekker! 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

     

 

1 2 

 

3 

Zwemmen 

voor 6B 

4 

 
 

5 

Fruitdag 

 

6 

 

 

7 

 4de lj. Bezoek 

gemeentehuis 

8 9 

 

10 

- Zwemmen 

voor de 4- en  

5-jarige BV en 

GG  

- Zwemmen 

voor het lager 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Fruitdag 

 

 

13 

-VM generale 

repetitie musical 

 

- 18.00 uur ver-

toning musical 

14 

-13.00 uur en 

18.30 uur verto-

ning musical 

 

DIKKE TRUI-

ENDAG 

15 16 

17 

Zwemmen 

voor 6B 
 

 

18 
 - Toneel kleuters: 

1Ka, 1Kb en 1Kc 

 

- Binnenbrengen 

valiezen sneeuw-

klassen . 

 

19 

VERTREK 

SNEEUWKLAS-

SEN  

2,5 jarigen  

openklasdag 

tussen  09U00  

12U00 
 

ZELF FRUIT 

MEEBRENGEN! 

 

-Toneel kleuters: 

2Ka 

20 
-Toneel kleuters: 

3Ka en 3Kb 

 

21 
 

 

22 23 

24 

 

- Zwemmen 

voor het lager 

-Zwemmen 

voor de 5-

jarige BV, GG 

en voor de 4-

jarige PO 

25 

 

Bibbezoek 

26 

Fruitdag 

 

 

TERUGKEER 

SNEEUWKLAS-

SEN 
 

 

27 28 

CARNAVAL 
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Familiaal nieuws!  

We namen deze maand afscheid van: 

- Op 12 januari 2014 overleed Mevr. May Eykens, moeke van Sid Eelen (4B), tevens leesoma in onze school. 

- Op 23 januari 2014 overleed Mevr. Julia Geenen, overgrootmoeder van Brent (3C), Kiara (1B) Hannes en 

   van Joran (3B) Heylen. 

- Op 24 januari 2014 overleed De heer Bernard Sochacki, overgrootvader van Elias (3B) en Matias (BV)  

   Janssens 

Onze oprechte deelneming aan de familie. 

De Damiaanactie loopt nog t.e.m. 8 februari. Er kunnen nog altijd stiften aangekocht 

worden tegen de prijs van 6 euro per pakje. Alvast bedankt voor jullie steun! 


