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‘ naanab eid tem naaG’  kraak de code dan mag je de klas in! Met de hele school organiseerden 

we een GROTE REKENDAG met als thema ‘KRAAK de CODE’.  

De GROTE REKENDAG: KRAAK de CODE! 

EDUCATION is the most powerful weapon to change the World! Nelson Mandela 
 

Wij blijven geloven in een vredelievende wereld waar liefde wint van haat en er geen plaats is voor zin-

loos geweld.  Samenhorigheid en verdraagzaamheid zijn de sterke waarden die we in onze school willen 

nastreven.  Respect voor ieders eigenheid is een be-

langrijke pijler waar we dagelijks aan werken. Leren 

samenleven ook al is ieder anders! 

 

Wij willen blijven geloven in het goede van elke 

mens, van elk kind, van elke ouder. In die sfeer wil-

len we ons onderwijs, onze schoolgemeenschap  uit-

bouwen. Vrij van angst en haat! 

 

We hebben met z’n allen één minuut stilte gehouden 

en zo troost, hoop, liefde en veerkracht  proberen uit 

te stralen.  
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Beroependag! 
Om onze zesdeklassers bewuster een studiekeuze te laten maken, organiseerden wij een inleefdag. Bedankt aan alle 

deelnemende winkels, diensten, bedrijven, die onze leerlingen deze kans gaven. Word ik later landbouwer, onder-

wijzer, secretaresse, ICT-er,… of burgemeester? Het aanbod is groot en de keuze niet zo eenvoudig .  

Onze zesdeklassers genoten van deze eerste  werkervaring. 
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Kangoeroewedstrijd 
Ook dit jaar namen onze leerlingen van 5de  en 6de leerjaar 

weer deel aan de reken, denk en puzzelwedstrijd voor bolle-

bozen.  

We wachten geduldig op de resultaten! 

Intussen zijn de winnaars van de techniek olympiade zich 

aan het voorbereiden op finale in Arnhem Nederland.  

Een geweldige ervaring bedankt aan alle mensen die deze voormiddag mogelijk maakte! 

Het vijfde leerjaar op zijn kop! Echt top!!  
Afgelopen ‘schrikkeldag’ 29 februari kropen  de leer-

lingen  enthousiast in de rol van leerkracht, lesgever!  

Spelling, Frans, een kleurrijke tekenles, een 

‘snoeplekkere’ quiz, enkele muzikale tussendoortjes, een 

evenwichtsoefening op een OX-board plus een aanbreng 

van een game op het digibord werden vakkundig en ple-

zant naar voren  gebracht. De les wiskunde ver-

dween voor eventjes in de ijskast. Een zwemles en een 

voorstelling van de mobileschool maakten het maandag-

programma volledig.  

Reeds verschillende jaren steunen wij de DAMIAANACTIE en doen wij mee aan de stiftenverkoop. Als dank voor deze jaren-

lange samenwerking kregen we vandaag het bezoek van Ketnetster Charlotte die meter is van Damiaanactie. Ze kwam haar 

Congo belevenis vertellen met woord en beeld. Een knappe getuigenis waar onze kinderen van genoten. 

 

Charlotte reikte persoonlijk de award voor dit schooljaar uit en bedankte de leerkrachten levensbeschou-

welijke vakken voor hun inbreng. Ouders, bedankt voor het kopen van de Damiaanstiften. Dankzij jullie 

konden wij € 720 storten waarmee 18 TBC- en leprapatiënten behandeld kunnen worden! 
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Speurneuzen in de Europese Unie. 
De zesdeklassers fietsten  naar de Hooibeekhoeve te Geel. Daar 

volgden ze een uiteenzetting over het ontstaan en de werking van 

de Europese Unie. Iedere leerling vertegenwoordigde een land, had 

een eigen mening over het wel of niet geven van gratis school-

melk. Zo vond de Belgische afgevaardigde dat melk drinken ge-

promoot moet worden. Elke politieke partij diende ook nog een  

begrotingsvoorstel in. Wat een intensieve voormiddag waar com-

municatie en politiek centraal stonden! Na de picknick trokken ze 

naar het proefbedrijf. Ze hebben hier kunnen proeven van het 

land-

bouwleven op een 

melkveebedrijf. 

Achteraf konden ze 

nog genieten van een 

lekker glaasje verse 

koeienmelk! 

Jeugdboekenweek onder het thema   WEG van de STAD 
 

'Ook onze jongste kleuters van de Witte Schapenklas brachten 

een bezoekje aan de 'boekentil' die speciaal ter gelegenheid 

van de    jeugdboekenweek opgesteld werd.  Samen kijken en 

'lezen' in nieuwe boekjes is altijd superfijn!  En als afsluiter las 

juf Hilde er nog  een leuk verhaal voor!' 

Integratie 1ste leerjaar en de kleuters van 3de kleuterklas in de 

boekentil! Wat kunnen die van het 1ste leerjaar al veel!  

 

Wedstrijd binnen de school: 

1ste leerjaar tot zesde leerjaar namen deel aan de wedstrijd.  

Tijdens de jeugdboekenweek hingen er aan de kleuterrefter 

boekcovers.  De leerlingen ontvingen in de klas een wedstrijd-

formulier.  De bedoeling was dat ze de juiste titel met de juiste 

boekcover associëren.  

Het antwoordformulier werd aan de klasleerkracht gegeven.  

En de winnaars tonen fier hun prijs!  Proficiat aan deze lezers! 

Openklasdag voor de instappers (2,5 jarigen) van 9 mei op 20 april van 9:00 tot 12:00 

 

Openklasdag voor de instappers (2,5 jarigen) van 1 september op 15 juni van 9:00 tot 12:00 
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Integratie 1ste leerjaar en 3de kleuterklas in de BOEKENTIL! 

PAASBRUNCH!  
Paashazen dartelden op de speelplaats en brachten overheerlijke chocolade eieren mee. De brunch was 

weer tot in de puntjes verzorgd door de mensen van ons oudercomité. Een rijk gevulde tafel zorgde ervoor 

dat onze kinderen genoten van deze paasbrunch. BEDANKT aan alle HELPERS!  

Aan iedereen een deugddoende vakantie! 

 

Papadag 
Op vrijdag 18 maart genoten onze kleuters samen met hun papa van een 

lekker en gezond ontbijt.  De voormiddag met spelletjes, turnen en samen 

spelen in de klas vloog voorbij.  Het was leuk om klein EN groot te zien 

genieten ! Volgend jaar zijn onze mama's weer aan de beurt ! 



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

paasvakantie    1 

 

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 

Zwemmen lager 

12 

Prinsenpark: Gele 

Giraffen en Blau-

we Vissen 

13 

Fruit 

14 

Ouderavond 1ste 

Communie in De 

Vlieger 

15 

4de—5de—6de leer-

jaar bezoek ROMA 

16 17 

 

18 

Zwemmen  

5 jarigen 

1ste lj 

19 20 

Fruit 

Openklasdag 2,5 j 

 

INFOAVOND  

toekomstige 1ste 

klassers 

21 22 23 24 

25 

Voorstelling 

Technopolis 

voor 3de lj 

Zwemmen lager 

 

26 

 

27 

Fruit 

Zwemmen 4 jarigen 

28 

Bib bezoek au-

teur: 3e leerjaar 

29 

‘I fix my Bike’ tech-

niekdag 6de klassers 

in Middenschool 

30 1 mei 

 

1ste  

Communie 

Lentefeest 

                       April 2016 
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Familiaal nieuws 
 

Op 22 maart overleed de grootvader van Marie (WS) en Lore 

Borghs (BV)  

Innige deelneming vanwege het Team van de Vlieger 
 

Jong leven 
Op 22 maart werd Korneel De 

Winter geboren ,een broertje van 

Fran Dewinter (blauwe vissen) en 

Martijn (2de lj).  

 

Proficiat aan de gelukkige 

ouders! 
 

te onthouden data:  

Infoavond 1ste leerjaar: 20 april, 18:30 

Opendeurdag toekomstige 1ste klassers en kleuters 

22 mei van 10:30 tot 12:00 

Happening: 22 mei 

Donderdag 5 mei: vrijaf, Hemelvaartsdag 

Vrijdag 6 mei: vrijaf, brugdag 

Maandag 16 mei: vrijaf, Pinkstermaandag 

Vrijdag 3 juni: facultatieve vrije dag 

 

Proclamatie voor kleuters 3de kleuterklas, 1ste leer-

jaar en 6de leerjaar: 29 juni 

HIP HIP HOERA  

aan onze jarigen van de maand! 
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