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Tien jaar Basisschool 

Dat is terugblikken op:  

enorme bouwwerken van een sportzaal, polyvalente zaal, leraarslokaal, sanitaire blok, 5 klaslokalen tot  
een nieuwe kleuterschool  

een nieuw kleuterteam, vol jonge dynamische gedrevenheid, dat plots kwam binnenwaaien en is uitge-
groeid van een team van 4 tot 7 kleuterjuffen 

 64 nieuwe kleuters die op 1 september 2004 onwennig hun eerste stappen in  Basisschool De Vlieger zet-
ten en 10 jaar later met 119 zijn gestart.  

onwennige beginmomenten met de nieuwe kleuters, wenend de eerste dagen, een nieuwe manier van   
werken,  een nieuwe wereld ging open voor het team van toen en nu zijn we één groep,                             
één BASISSCHOOL met heel veel afspraken en uitwisseling.   

renovatie van ramen en zolder zodat ook daar 2 nieuwe klaslokalen kwamen. 

een facelift van oude klaslokalen met frisse, leuke kleuren alsof de zon elke dag schijnt.  

leuke projecten die we over die 10 jaar heen met het team hebben uitgevoerd,                                          
van grootouderfeesten tot musicals.  

nieuwe methoden die werden aangekocht en jaarlijks zoeken naar aanpassing en verbetering waar kan, niet 
stilstaan maar blijven evalueren en evolueren.    

afstappen en loskomen van het klassikaal lesgeven en komen tot gedifferentieerd onderwijzen op maat van 
elke leerling zoals we in het nieuwe M-decreet lezen.   

een team dat steeds elke vernieuwing grondig aanpakt, bestudeert en geen enkele uitdaging uit de weg 
gaat.  

eigen poetspersoneel dat werd opgevolgd door verschillende poetsfirma’s, van kwaad naar erger, om nu te 
werken met een fantastisch team van mensen die de Vlieger kraaknet houden en fier zijn op hun werk.  

Evy,  die we als huishoudhulp hebben gekregen en een manusje-van-alles is, nooit iets te veel vindt,        
gedreven en altijd even rustig is en die we niet kunnen missen.   

teamspirit, gedrevenheid en enthousiasme van leerkrachten die de school gemaakt hebben tot wat ze nu is.  

het secretariaat dat de voorbije 10 jaar gerund werd door Maria Gijbels  met veel kennis, discipline en ge-
drevenheid en die nu op 1 september met pensioen gaat.  Wij wensen haar heel veel plezier en veel 
leuke momenten toe met haar man, kinderen en kleinkinderen.  

veranderingen binnen het oudercomité, nieuwe voorzitsters die ieder anders maar even gedreven de school 
wisten en weten te ondersteunen. Wij zijn hen dankbaar voor die ondersteuning.  

 leuke verrassingsmomenten van het afgelopen jaar, wij hebben ervan genoten, de kinderen keken ernaar 
uit en vonden het fantastisch. Bekijk maar foto’s op  www.gbsdevlieger.be 

10 jaar fantastische ouders die ons wisten te waarderen, vertrouwen in ons hadden en ons de kans gaven 
om hun kind tot leren te brengen.  

 Wij kijken met fierheid achter ons naar de voorbije 10 jaar, nemen het beste mee en bouwen daarop verder zo-
dat we als team onze Vlieger HOOG in de lucht kunnen houden.  

Bedankt ouders en we wensen jullie en je kinderen een deugddoende vakantie toe! 

 

 

Boek  10 jaar De Vlieger te koop voor € 7 met gedichten en  
tekeningen van de kinderen. Aangevuld met prachtige foto’s! 

http://www.gbsdevlieger.be
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 Schoolreis 'De 
Beekse Bergen' 
 
 
Op 5 juni trokken de 

leerlingen van het der-

de leerjaar naar het 

Safaripark 'De Beekse 

Bergen' te Hilvaren-

beek. Best gezellig een 

safaritocht met de boot,  

 

en boeiend door de uitleg van de gids. De derdeklassers we-

ten nu alles van dieren. De wandeling door het park was net 

iets te warm want het was bloedheet. De pret kon niet op wan-

neer onze kapoenen zich mochten uitleven in het speeleiland.  

Het was een warme onvergetelijke dag voor onze derdeklas-

sers !  

 

HOBSABEES 
 
 
Onze kleuters deden mee aan de 
wedstrijd van de Veiling van 
Hoogstraten.  
Het klasje van de maand mei wer-
den de Oranje tijgers en Groene 
kikkers en zij wonnen een fluo 
rugzakje 
Om iedereen te bedanken voor hun 
deelname kregen alle kleuters van 
het project hopsabees een 
'fruit'doosje van hopsabees.   

Gezonde tussendoortjes krijgen zo 
een speciaal plaatsje! 

 

N i e u w e    u i t d a g i n g  
 
Ben je op vakantie... thuis, aan zee of in het buitenland. Laat het ons weten met 
een kaartje. Stuur ons een aanzichtkaartje van op je vakantiebestemming naar  
onze school.  
Ons adres is : Mgr. Heylenstraat, 22   2460 Kasterlee 
1 September zullen we alle ontvangen kaartjes zichtbaar ophangen!  
Alvast bedankt! 
Het flashteam 
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Steve heeft groene  vingers en de tuinmicrobe te 
pakken.  
 
Thuis kweekt hij in 
zijn eigen serre verse 
groentjes.  
Mama maakt er de 
lekkerste gerechten 
mee en Steve die is 
apetrots 

Kasteel de Me-

rode in Westerlo 

werd voor de kin-

deren van het 2de  

leerjaar echt wel een 

aangenaam bezoek.  

Derdeklassers maakten onder 
leiding van een gids een pop-
penwandeling door Turnhout. 
Zo dichtbij maar zo verras-
send en boeiend. Met de lijn-
bus rijden was voor hen ook 
nieuw en heel leuk.  
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                  Culturele uitstap naar Olen 
 

Tijdens deze leuke dag leerden we meer over de ge-
schiedenis van Olen:  

 we maakten rijstpap, 

 speelden Keizer karelspelen  

 maakten zelf de befaamde pot met de drie Oren 
uit klei. 

Tijdens de  tocht met de huifkar vertelde de gids leuke 
verhalen over Keizer Karel en hebben we ontdekt 
waarom de pot van Olen drie oren heeft. 
Er was een stop bij de molen en daar hebben we ge-
zien hoe een molen werkt. We hebben zelfs een em-
mertje meel meegekregen. 
De dag  sloten we af  met een wedstrijdje koe- touw-
trekken.  
De volgende dag 

op school konden 

we genieten van 

een lekkere pan-

nenkoek!  

Natuurlijk was 

deze gemaakt 

met het meel uit 

 Rollerdag 

Altijd weer een geweldig leuke activiteit.  Dankzij de 

goede organisatie van de LO 

leerkrachten loopt alles altijd op 

‘wieltjes.’  

 

 

 

 

 

 

 

 Vrijdag, 28 augustus opendeurdag van 18:00 tot 20:00 

 Dinsdag , 1 september start schooljaar 2015-2016 
 

Facultatieve verlofdagen 2015-2016: 
 Maandag 28, september 2015 
-          Vrijdag, 3 juni 2016 
 

Pedagogische studiedagen 2015-2016: 
 Vrijdag, 23 oktober 2015 

 Woensdag, 25 november 2015 

Data om te onthouden! 
 
Infoavonden 2015 - 2016: 
3 september 1ste en 5de leerjaar 
7 september 4de en 3de leerjaar 
9 september: 
 Kleuters 
 2de en 6de leerjaar 
 

Wielerplezier 
verzekerd! 
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Een geslaagde cultuurdag maakte dat dinsdag, 23 juni voor de kinderen een onvergetelijke dag werd en ze beleefden dit in  
Olen (1ste), Westerlo (2de), Turnhout (3de), Lier (4de) en Antwerpen voor 5de en 6de leerjaar. 

Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar komen aan in het station van Antwerpen, imposant en met de trein rijden was voor som-
mige zelfs de eerste keer.  
Bezoek aan het Mas en Red Star Line museum was verrassend en zeer boeiend!  
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Proficiat aan onze toekomstige eersteklassers! Feestelijk en 
officieel namen zij afscheid van hun kleuterjaren! 

 
 
Onze de zesdeklas-
sers nemen in stijl 
afscheid van de 
Vlieger! 

We wensen hen 
heel veel succes in 
het secundair! 
 
Het gaat jullie 
goed! 
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