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Voor de 34ste keer bonden kinderen van de Vlieger de latten aan in Zwitserland. In Plaffeien lag er veel sneeuw en dat  
maakte dat we in Hapfren de eerste drie dagen een zeer rustige skipiste hadden. Ideaal voor onze zesdeklassers om hier 
hun eerste ski-ervaring op te doen. De gevorderden genoten dan weer van de putten en jumpkes. De echte uitdaging was 
de skipiste in Schwarszee waar het skiën was op perfecte sneeuw en dit onder de deskundige begeleiding van de skimonito-
ren. Annie en Roza zorgden dan weer als echte oma’s voor onze kinderen en wat smaakte die lekkere appel op de piste.  
‘s Morgens en ‘s avonds was het aanschuiven om de kleine kwaaltjes bij Frank te laten verzorgen. Dankzij het organisatieta-
lent van onze leerkrachten werden het goedgevulde en boeiende dagen waar iedereen van genoot. Voor onze zesdeklas-
sers was het superleuk om hun leerkrachten op een andere manier te leren kennen. Dit jaar was het een feesteditie voor 
Marcel, de skimonitor, die voor de 30ste keer in Plaffeien was. De eerste jaren als buschauffeur van de sneeuwklassen en 
later als skimonitor. 

Een oprechte dank aan alle begeleiders die onze zesdeklassers een onvergetelijke sneeuwklassen bezorgden!  



2  

 

Romantiek in het vijfde! 
Als jij het deeg was  Als jij de zon was      Als jij de bank was 
en ik de bakker,    en ik een wolk      en ik het geld, 
dan zou ik je lekker kneden dan zou ik elke dag kunnen voorbij vliegen  dan geef ik alles aan jou 
wat zou dat geweldig zijn! wat zou dat fijn zijn!     wat zou dat super zijn! 
(Damiaan)    (Stan)        (Laura) 

Als jij een radio was          Als jij geel was 
en ik de stekker,           en ik blauw 
dan gaf ik je energie          dan maken we samen groen 
wat zou dat vonken geven!                         Wat zou dat een mooie kleur zijn 
(Jef)             (Imane) 

Als jij een oor was     Als jij de bal bent    Als jij een frietje was 
en ik de mond,     en ik de voetballer,     en ik de mayonaise 
dan zou ik elke dag lieve woordjes fluisteren dan zou ik jou in de goal mogen trappen dan zou ik je lekker knuffelen 
wat zou dat leuk zijn!    wat zou dat fantastisch zijn!  wat zou dat heerlijk zijn! 

LACHMICROBE in GBS De Vlieger! 
Van 14 tot 29 maart 2015 brengen we onze kin-
deren aan het lachen met de leukste boeken! 

 
Lezen is lol hebben. 
Om grappen, grollen, dwaze moppen. 
Om een geestige plot, een gevatte gedachte, verrassende verzen. 
Om een hilarische tekening of een gekke cartoon. 
Om stiekeme windjes, ondeugende kindjes. 
Om meisjes die kattenkwaad uithalen en jongens die zich niet aan de regels 
houden. 
Om zotte woorden, vreemde situaties, personages met een hoekje af.  
Om uitglijden, struikelen, vallen, molenwieken, rechtstaan en opnieuw je 
evenwicht verliezen. 
Ja, lezen, da’s lachen! 
 

Een dag niet gelachen (of gelezen) is een dag niet 
geleefd! 

Maak een grappige foto van jezelf met jouw 
grappigste boek en win een prachtige prijs!  
Meer info volgt.  

Damiaanactie! 
Dank aan jullie 
allemaal voor  

de aankoop van 
Damiaanstiften! 

Tegen pesten zeggen we ‘neen’! 

Wij gaan voor verdraagzaamheid! 
Wij hopen op positieve samenhang! 
Wij stimuleren samen spelen! 
 

Zijn er toch problemen… 
Meld het ons!  
- Kinderen kunnen plagen, zo leren ze zich te 
weren in de wereld. 

- Plagen wordt pesten als steeds hetzelfde 
kind gepest wordt. Daar moeten wij als vol-
wassenen oog voor hebben. Dan moeten we 
ingrijpen! 

- Kinderen mogen niet pesten! 

Nieuwsbrief maart 2015 

Fluoactie 

 

 

 

 

De fluoactie is keurig afgesloten door mooi gepimpte fluorescerende 
vestjes te maken.  Het was geen makkelijke keuze! De drie winnaars 
zijn  4c, 4b en 2a.  Elke leerling van de klas krijgt een prijsje!   

Proficiat!  
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Vierdeklassers naar het ge-
meentehuis 

Nadat onze vierdeklassers in de WO 
lessen, wat meer te weten waren geko-
men over onze gemeente Kasterlee  
werd een bezoek gebracht aan het ge-
meentehuis. Gewapend  met heel wat 
vragen werden ze te woord gestaan 
door niemand minder dan onze  burge-
meester.  
Ward Kennes nam de tijd om op alle 
vragen van de kinderen te antwoorden. 
We werden ook getrakteerd op een 
leerrijke rondleiding langs alle diensten 
van het gemeentehuis door schepen 
Guy Van de Perre. Het was een boeien-
de voormiddag! 

Getimmer en geklop! 

De jongens en meisjes van het vierde leerjaar toonden 
dat ze allemaal handige Harry’s zijn. Werken met hamer, 
trektang en schroevendraaier is een klus die ze al snel 
klaren. Bij de één ging het al wat vlotter dan bij de ande-
re. Door elkaar een handje te helpen kon iedereen fier 
zijn op hun eigen gemaakt vogelhuisje.  Dus laat de lente 
en de vogeltjes maar komen!  

Onze vierdeklassers  hopen dat  in hun vogelhuisje een 
nestje wordt gemaakt waar vele vogeltjes een veilig on-
derdak vinden.  

BIB—quiz  

Op donderdag 26 februari namen onze leerlingen van het 5de en 
6de leerjaar deel aan de BIB quiz. Samen met zo’n 200 andere leer-
lingen werd er gestreden voor de titel van ’slimste quizploeg van 
Kasterlee’! De winnaar mag deelnemen aan de finale in Heist-Op-
Den-Berg.  

Dikke proficiat aan ‘de BIBjagers’ die met 99 punten deze quiz 
wonnen. Op naar Heist-Op-Den-Berg! Proficiat aan alle  deelnemers 

want we 
wonnen 4 
van de 10 
eerste 
plaatsen! 
Knap ge-
daan!  

Nieuwsbrief  maart 
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Verrassing van de maand 

10 Februari werd  voor onze leerlingen  een leuke voormiddagspeeltijd. De leerlingen kregen extra speeltijd en die begon om 
10:10. Het werd nog leuker wanneer alle leerkrachten op de speelplaats mee kwamen spelen.  

Spelend leren in de 3de kleuterklas! 

De kleuters van juf Inge en juf Britt doen aan zelfstandig leren op een speelse 
manier.  Voorbereiding op het 1ste leerjaar en ze genieten er van! 

Schrijver op bezoek! 

Op donderdag 12 februari hingen onze tweede-
klassers aan de lippen  schrijver Stefan Boonen. 
Hij vertelde dat het niet makkelijk is om schrij-
ver te worden. Verwondering bij onze kinderen 
bij het horen van de opdrachten die de schrijver 
moest uitvoeren.  

Het verhaal “Hier waakt oma” was duidelijk een 
favoriet bij onze kinderen. Het was een fijne 
voorstelling waar onze leerlingen van genoten.  

Welkom bij  

onze Oranje 
tijgers! 

 

Na de krokusvakantie zijn 
we gestart met een zomer-
klasje. De nieuwe  
kleuters worden  
opgevangen bij juf  

 Ben je bang, boos, verdrietig of blij?  

De Paarse Olifanten van juf Bieke werkten rond  
gevoelens.  

NIEUWSBRIEF MAART  
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Spelletjesnamiddag! 

Joepie, het was spelletjesnamiddag bij de Gele giraffen en 
Blauwe vissen! 

 Samen met 
onze mama’s, 
papa’s en groot-
ouders genoten 
we van  
verschillende 
gezelschapsspel-
letjes. Wij von-
den het super leuk!  

Carnaval! 

Op vrijdag 13 februari werd er carnaval gevierd in onze school!  
In de namiddag was er de kleurrijke carnavalsstoet. Zo’n 1000 kinderen stapten 
door de straten van Kasterlee op vrolijke  
carnavalsmuziek! Na onze tocht stond het oudercomité klaar met een lekkere hot-

dog en 
een 
drank-
je! 

Zo konden we de 
krokusvakantie goed 
inzetten! 

MOS (Milieu op school) 

Afval—Energie—Mobiliteit—Natuur—Water 

Bedankt beste ouders, jongens en meisjes, 
De dikketruienweek  ligt achter ons. Elke dag de verwarming één 
graad minder. MOS is niet voorbij, MOS gaat het hele jaar door. 

De leerlingen van het 4de zoch-
ten een andere oplossing en 
maakten met isolatiemateriaal 
een truitje. Al snel ondervon-
den ze dat het te warm werd en 
een gewone T-shirt onderaan 
meer dan voldoende was om de 
warmte te behouden. .  

 In de klas wordt er voortdu-
rend op gelet dat de  
temperatuur van 21°C niet 
wordt overschreden.  

Het elektriciteitsverbruik thuis en op school hebben we samen on-
der de loep genomen. Hopelijk springen jullie thuis voortaan ‘nog’ 
zuiniger om met elektriciteit. Het elektrisch toestel inschakelen 
wanneer het echt nodig is, bespaart al snel 25€ per toestel per jaar. 
Gewoon doen! 

Afval 
Opgeruimd staat netjes! In de klassen, in de gangen, op de speel-
plaats, … De leerlingen van het 4de leerjaar ruimen het zwerfvuil 
op.  

Gewapend met een tange-
tje en een plastic zak doen 
ze hun ronde. Ze gaan 
‘grond’ig te werk!  

Bravo! 

NIEUWSBRIEF MAART  
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Wij delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte.  
* Op 26 januari 2015 namen we afscheid van René Faes, grootvader van 
Willem Faes Faes 6 A 
* Op 4 februari overleed Memé van Emma van Heuckelom (4A) 

Nieuw leven bij: 

* Op 30 januari 2015 werd Emile Sterckx geboren! Emile is de kleine 
broer van Amelie (Gele giraffen) en Elise (3A).  
* Op 22 februari 2015 werden Finn & Fem Van Decraen geboren doch-
tertje en zoontje van Juf Nele, Tess (Groene kikkers) en Cor (Blauwe vis-
sen) zijn ontzettend blij met hun broer en zus. 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG  ZONDAG 

      1 

2 
Zwemmen 1ste lj. 

3 4 5 6 7 8 

9 
Zwemmen 4j. 

Zwemmen LAGER 

10 

Verrassing! 
11 12 

6de Middenschool 

 

Verdeling wafels 

13 
Vrije dag!  

14 15 

16 
Zwemmen 1ste lj. 

Zwemmen PO 

17 18 
Openklasdag 

2,5 jarigen 

19 20 21 22 

23 
Zwemmen 5j. 

Zwemmen LAGER 

24 25 

Engelse les 6de  

26 

Bezoek SMIK 

27 

Techniekdag 6de 

28 29 

30 
Zwemmen 1ste lj. 

31      

KALENDER MAART 2015 

Belangrijke data:  

• Vrijdag 13 maart 2015: vrije dag!  

• Woensdag 1 april 2015: oudercontact voor de lagere school! 

• Zaterdag 4 t.e.m. zondag 19 april 2015: Paasvakantie! 

Jarigen van de 
maand! 
HIEP HIEP HOERA 
voor al onze jarigen.  
Onze kleuters maak-
ten er weer een fan-
tastisch  

verjaardagsfeest 
van! 

 


