
De Flashers kondigen aan … een nieuw logo en het jaar-
thema: 
‘ Samen vliegen we hoger’! Elke kleur heeft een betekenis! 

 

Enige BASISSCHOOL in Kasterlee met kleuterschool én lagere school onder één dak, van 2,5 

tot 12 jaar, wij groeien door in één project zonder drempels en ieder op eigen tempo! 

 - Dit jaar volgen onze leerkrachten het 2de jaar van HOOGBEGAAFDENWERKING.  

Vorig jaar stond wiskunde in de kijker en nu gaan we voor Taal, WO en Frans. Opnieuw onder   

 begeleiding van Exentra, expertisecentrum rond hoogbegaafdheid. Ook ouders kunnen hier met vragen 

terecht.  

- We zijn vooruitstrevend en zoeken steeds naar het meest aangepaste didactisch  

materiaal, leermiddelen, handboeken  en hebben een team dat open staat voor deze vernieuwingen en 

zich daar steeds graag in verdiept.  

 - 4de leerjaar start met nieuwe schrijfmethode Karakter 

 - TWIST voor taal, extra uitdaging voor de taalknappe leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar.  

 - nieuwe methode Frans van 3de kleuterklas tot 4de leerjaar: “O La La” 

 - We gaan weer een jaar ‘kwartierlezen’ om de leesgoesting bij onze kinderen te vergroten.  

 - 3de jaar kinderrechtenschool en dat willen we dit jaar verder zichtbaar maken. 

Een school met oog voor de ontwikkeling van het totale kind. 
- Dit schooljaar extra aandacht voor reflectie, evaluatie én nieuwe rapporten 

- Bewegen, bodymap, gezonde voeding met  afschaffen van suikerdranken. 

 -Sport en spel onder de middag, naast rollerdagen gaan de LO leerkrachten dit jaar ook dansmiddagen 

 organiseren, oude speelplaatsspelen aanleren. 

 

Een warme school waar iedereen zich goed voelt.                                              
- meter—en peterschap voor onze 1ste klassertjes, creatieve leerlingenraad 

- wanneer het even niet goed lukt, gesprekjes met juf, zorgleerkracht, directie  

Een zorgende school met onderwijs op maat van elk kind. 
- interne begeleiding van kinderen die het nodig hebben met  aandacht voor leerproblemen en gepaste 

leermiddelen, van compenseren tot eigen leerpad. 

 - ondersteuning voor het snel lerende kind met extra aangepast leermateriaal. 

 

Een samenwerkende school zonder drempels, waar iedereen welkom is, de cirkel 

rond.  
 - leerkrachten zijn één team en vormen samen met leerlingen, ouders, kinderrechtenteam, MOS  

 team, … één onderwijsplatform waar kennis en ideeën gedeeld worden.  

 

 
- In een snel veranderende maatschappij willen we onze kinderen klaar stomen om te leren  

 samenleven met alle culturen. We willen hen leren niet bang te zijn voor het anders zijn maar de  
 rijkdom te ervaren en van elkaar te leren.  We willen hen handvaten meegeven zodat ze in het  
 secundair vanuit eigen positieve ervaring met respect en met een open kijk als jong volwassenen kun-
 nen samenleven.    
 

De blauwe achtergrond van ons logo, staat voor wilskracht, idealen, geloof  en vertrouwen en dat wil-
len wij als school uitstralen. 

Samen vliegen we hoger en we wensen iedereen een deugddoend nieuw schooljaar toe! 

G.B.S. -DE VLIEGER 
Mgr .  Hey lenstraat   22  
2460  KASTERLEE 
Tel .014/85 .00 .67  
Te l/Fax  secretariaat  014/84 .26.34  
E-mai l :  secretariaat@skynet .be  
Websi te :  www.gbsdev l ieger .be  
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Een gemeentelijke, neutrale eigentijdse school de Vlieger! 
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 Samen vliegen we hoger en VEILIGER als we allen volgende 

afspraken nakomen! 

  Op tijd op school: De lessen beginnen om 8:45!! 

- Mogen we vragen dat ieder kind tijdig op school aanwezig is?  

- Te laat komen is voor kinderen en juf niet aangenaam, zij storen de 

andere kinderen tijdens leuke momenten 

   Op de speelplaats: 

Kleuters: 
- Ouders mogen hun kleuter tot op de speelplaats brengen. 
- Nog even een korte mededeling indien nodig, een kusje en neem af-
scheid. Beperk een lange afscheidsceremonie, want dat  maakt het af-
scheid nog moeilijker. 

Kinderen van de lagere school: 

- Onze kinderen vinden het erg fijn om ’s morgens hun vriendjes te ontmoeten. 
- Geef je kind de tijd en ruimte om ook ’s morgens hun plaatsje te vinden.  
- Intussen weten onze kindjes van het 1ste leerjaar ook goed hoe het werkt en   
willen we vragen dat de ouders de kinderen  afzetten aan de poort. 
- Op de speelplaats van het lager kunnen we GEEN OUDERS toelaten! 

 

  Veilig naar huis: 

Kleuters:  

- ’s Morgens mogen onze kleuters op de speelplaats worden afgezet. 

- ’s Middags en ’s avonds mogen alle ouders bij het belsignaal hun kindje in de 
klassen afhalen. 

-  Ook nu willen we vragen om niet in de gangen te blijven hangen. 

-  Kleuters meenemen tot buiten de poorten en daar wachten op de kinderen van de lagere school.  

-  Aan de kant van de Mgr. Cardijnstraat uiterst rechts stappen aan de kant van de muur, voetgangerskant, zodat de 
fietsers lagere school aan de kant van de fietsenloods naar buiten kunnen. 

 
Kinderen van de lagere school: 

- Alle fietsers en voetgangers die vóór de rij worden afgehaald, verzamelen aan de poorten : aan de  
  Mgr. Heylenstraat  wachten ze bij juf Ingrid , aan Mgr. Cardijnstraat wachten ze bij juf Kala of meester Nick op de 
(groot)ouders. 

 - Een kind dat te voet naar de auto, eindpunt van de rij of naar huis gaat, is verplicht met de desbetreffende rij de 
school te verlaten.   

 - Om een vlot verloop van de rijen naar de Lichtaartsebaan, de Markt, de Geelsebaan en het klooster te garanderen, 
willen we aandringen om bij voorkeur de kinderen af te halen aan het eindpunt van de rijen. 

 

Hou de straten rond de school verkeersarm, maak gebruik van: 

- De KISS en RIDE zones aan de Lichtaartsebaan (ook ‘s morgens) 

 Parkeer aan de eindpunten van de rijen van de Markt, - Geelsebaan - Nachtegaalstraat. 

Let op: Mgr. Cardijnstraat én Mgr. Heylenstraat zijn fietsstraten. 
Fietsers hebben voorrang en mogen niet voorbij gestoken worden 

door  

auto’s! 
    

Veiligheid van onze kinderen op de eerste plaats! 

Poort Mgr. Cardijnstraat gaat dicht om 09.00 uur  tot einde schooldag. 

 Tijdens de schooluren bel je aan via Mgr. Heylenstraat 22, en meld je dan op secretariaat.  

 Denk eraan: de poort blijft ‘s middags ook dicht. 

 Poort gaat open: maandag om 15:55u, woensdag om 11:50u,  alle andere dagen om 15:30u. 
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Samen vliegen we veiliger met fluo-materiaal: 
- Ieder kind heeft een fluohoes van de school. Je kind krijgt er 

één gratis in het 1ste leerjaar, en/of 4de leerjaar.   

- Verlies je tussentijds je hoes of is ze stuk dan kan je deze aankopen in 
de school.  

- Voorzie de hoes van voor- en achternaam, de hoes blijft eigendom van 
de school. 

- Gans het schooljaar gebruiken we de fluo-hoes voor onze boekentas of 
rugzak, zowel fietser als voetganger. 

- Fluorescerende vestjes blijven in de school om tijdens uitstappen 
aan te doen. 

 

Als we even niet meer vliegen: 
Bij ziekte voor  een leerplichtig kind van 6 jaar: 

 Altijd voor 10u00 de school verwittigen! 

 Ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen: een afwezigheidsbriefje (maximum 4 per 
schooljaar) van de school met handtekening van de ouders bezorgen.  
Enkel te gebruiken in geval van ziekte!  

 Voor alle andere afwezigheden: bespreek vooraf met leerkracht en/of directie. 

 Afwezigheden zonder ziektebriefje worden vanaf 5 halve dagen afwezigheid gemeld aan 
CLB. Vanaf 29 halve dagen ongewettigde afwezigheid onderneemt het CLB verdere stappen.   

Let op: kleuters 3de kleuterklas zijn verplicht om 250 halve dagen  aanwezig te zijn om de overstap naar het 1ste 

leerjaar te mogen maken.  Instappers moeten minstens 100 halve dagen, 3 jarigen minstens 150  halve dagen, 4 jari-

gen minstens 185 halve dagen aanwezig zijn om van schooltoelage te kunnen genieten.  

 

Om hoog te vliegen, hebben we energie nodig: 

* gezonde tussendoortjes: 

Voor de voormiddag streven we naar alleen nog fruit of groenten in ons doosje.  

 Een heel groot stuk fruit zal je kind vast niet opkrijgen en dan verdwijnt het in de vuilbak. Bespreek met je   
 kind en ga na wat haalbaar is. Anders schil het fruit en doe het in een doosje!! 

 Woensdag is het alweer gratis fruitdag, gesponsord door het oudercomité en de school.   

* koekendozen:  

 De namiddag mag je koeken in koekendoos meebrengen: anders wordt verpakking mee naar huis gegeven.  

 Koeken ZONDER CHOCOLADE. Let op: koekendozen worden dit schooljaar gecontroleerd! 

* gezonde drankjes: 

 Water mag de ganse dag in de drinkbus. Woensdag is het waterdag. Wij bieden alleen gezonde dranken aan.  

 Ook van thuis geen brik voor ‘s middags meegeven, enkel voor de kleuters (testfase). 

* gezonde boterhammetjes: 

 Boterhammen in een brooddoos (milieuvriendelijk) en maak er maar eens iets leuks en kleurrijk van, dat doet 
 goesting krijgen! 

 Wissel beleg af en geef zo weinig mogelijk zoet mee.  

 Is je kind een slechte eter en wil je dat de brooddoos elke middag leeg is, zet een X op de brooddoos.  

 

Hoog de lucht in, want ik ben jarig: 

* Jarigen staan in de klas even in de kijker (kleuters en lager) en worden er gevierd. 

* Maandelijks hebben de kleuters een feestje van de maand en staan alle jarigen van die maand nog eens in de 
 kijker. 

 Kinderen mogen trakteren met een zelfgebakken cake, wafel,… maar beperkt. 

 Een gezond iets voor de hele klas kan natuurlijk ook, wat lekker fruit, groenten, … voor in de klas.  

SNOEP of speelgoed wordt niet toegestaan, we delen dit niet uit.  
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Extra veel tijd om vrij te vliegeren tijdens VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 
2018-2019 

* maandag 1 oktober   vrijaf (facultatieve verlofdag) 
 * 27 oktober tem 4 november HERFSTVAKANTIE 
 * woensdag 14 november   vrijaf (pedagogische studiedag) 
 * vrijdag 30 november   vrijaf (pedagogische studiedag) 
 * 22 december tem 6 januari KERSTVAKANTIE 
 * woensdag 6 februari                       vrijaf (pedagogische studiedag) 
 * 20 februari tem 27 februari sneeuwklassen Zwitserland 
 * 2 maart tem 10 maart                     KROKUSVAKANTIE 
 * 6 april tem 22 april  PAASVAKANTIE 
 * woensdag 1 mei   vrijaf: dag van de arbeid 
 * zondag 12 mei                                opendeur 10u30—12u00 
 * woensdag 29 mei                            vrijaf (pedagogische studiedag) 
 * donderdag 30 mei  vrijaf O.H.-Hemelvaart 
 * vrijdag 31 mei   vrijaf brugdag 
 * maandag 10 juni  vrijaf: Pinkstermaandag 
 

zondag 23 juni: Midzomerhappening 

 

En wij gaan vliegeren aan zee tijdens de ZEEKLASSEN! 

Onze 1ste zeeklassen gaat door van woensdag 12 september  tem vrijdag 14 september.  
De vijfdeklassers verblijven in  Ter Helme in Oostduinkerke.  

Samen met de 6de klassers op SNEEUWKLASSEN. 

Het 6e leerjaar is in Schwarzsee in Zwitserland van woensdag 20 tot 27 februari 2019.  

   

We houden de vlieger stevig vast voor onze instappers: 

  woensdag 17 oktober 2018 

  woensdag 12 december 2018 

  woensdag 23 januari 2019 

  woensdag 13 februari 2019 

  woensdag 27 maart 2019 

  zondag 12 mei 2019, 10u30—12u00: opendeurdag  

  woensdag 15 mei 2019 

  woensdag 19 juni 2019 

  
Steeds hoger vliegen vraagt navorming voor het team!  
- Het team van de Vlieger gaat verder met  het project van ‘hoogbegaafden’. Exentra die nauw samenwerken 
met Tessa Kieboom, de pionier van hoogbegaafdenwerking. 

 - Er zal door Tessa Kieboom ook dit jaar een avond voor ouders georganiseerd worden. Hou alvast   

 19 februari 2019 vr ij. Meer  info volgt.  

 

Aangepast schoolreglement schooljaar 2018-2019 
Op de website staat het aangepaste schoolreglement. . 

Bij niet akkoord gelieve directie daarvan schriftelijk in kennis te stellen.  

INFOMOMENTEN 
Tijdens de maand september organiseren wij infomomenten, waarop we u als ouder willen uitnodigen.  

De leerkrachten geven een toelichting bij het verloop van het schooljaar, de leerstof die aan bod zal komen en klasafspraken.  

Woensdag 5 september kleuters    

Donderdag 6 september infomoment 2e leerjaar (19u) en 5e leerjaar (19u30) 

Maandag 10 september infomoment 1e leerjaar (19u) en 6e leerjaar (19u30) 

Dinsdag 11 september infomoment 3e leerjaar (19u) en 4e leerjaar (19u30) 
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  Een team in beweging:  PERSONEELSPLOEG SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

 

Administatief personeel: Tinne Verrydt, Ann Daneels  

Onderhoudspersoneel: Evy Van Ammel, Monica Van der  Auwera, Simonne Geudens, Fr ieda Meeuwssen, Nicole  
 
Middagtoezicht:  Rita Blockx, Jos Bosmans, Mar ia Cools, Ann Moorkens, Mar ia Truyens 
                     
Onze school behoort tot de scholengemeenschap “De Toverkijker”: 

 -De Vlieger Mgr. Heylenstraat 22  te 2460  Kasterlee  
               Directie: Mevr. Viviane Wouters, 
               Waarnemend Schepen van onderwijs: Mr. Ward Kennes 
- De Pagadder Schoolstraat 33 te 2460 Lichtaart  

 Directie: Mevr. Anne Meeus, Schepen van onderwijs: Mr. Ward Kennes 
- GBR Peperstraat 24 2470 te Retie    Directie: De heer Guy Mermans 

- De Meikever  Meistraat 148 te 2480 Dessel    Directie: Mevr. Anne-Marie Luyten , 
- De Kangoeroe Lorzestraat 37 te 2480 Dessel   Directie: De heer Marc Feyen,  

- GBS Voorheide De Brulen 2 te 2370  Arendonk  Directie: Erik De Vocht,  

- GBS Sint-Jan Kerkstraat 11te 2370  Arendonk   Directie: Jan Van Gorp, 

 

De administratieve zetel is gevestigd in de Gemeentelijke Basisschool Retie  Peperstraat 2, 2470 te Retie 

 

Groene kikkers 

Bruine Leeuwen 

Witte schapen 

 

Paarse olifanten 

Rode papegaaien 

Blauwe vissen 

Gele giraffen 

Kinderverzorgster 

 

1A   

1B   

2A   

2B   

 

3A   

3B 

3C 

4A   

4B   

5A   

5B       

6A   

6B   

  

Gymleraars 

 

 

Zorgleerkrachten 

 

Leerkracht RKG 

Leerkrachten NCZ 

Leerkracht Islam 

Directie 

 

Leerkracht 
Anderstalige nieuw-
komers 

Tinne Moorkens / Julie Baelus 

Ellen Janssens 

Hilde Van de Perre / 

Julie Baelus 

Bieke Van Ballaer 

Stefanie Jonckers 

Britt Moris 

Inge Verheyen 

Tinne Bellens 

 

Dorien Robben  

Haest Sanne 

Hilde Colen / Kala Pauwels 

Griet Vanheuckelom  / 

Ellen Cools 

Anne Vrancken   

Ann Van Olmen/ Carine Van Gorp 

Celien Mertens 

Conny Neefs 

Cindy Mertens  

Sabrina De Kort/  Ellen Cools 

Annelies Appels               

Annemie Van Herck/ Nele Van Gorp  

Griet Meeus/ Nele Van Gorp  

  

Anne Smets  

Gert Raeymaekers 

 

Kala Pauwels en Nick Berkvens 

 

Ingrid Van den Brandt  

Femke Van Oosterwyck    

Duran Ay 

Viviane Wouters  

 

Nick Berkvens    

moorkenst@gbsdevlieger.be / baelusj@gbsdevlieger.be 

janssense@gbsdevlieger.be  

vandeperreh@gbsdevlieger.be 

baelusj@gbsdevlieger.be 

vanballaerb@gbsdevlieger.be 

jonckerss@gbsdevlieger.be 

morisb@gbsdevlieger.be 

verheyeni@gbsdevlieger.be 

bellenst@gbsdevlieger.be 

 

robbend@gbsdevlieger.be  
haests@gbsdevlieger.be 

colenh@gbsdevlieger.be / pauwelsk@gbsdevlieger.be 

vanheuckeomg@gbsdevlieger.be 

coolse@gbsdevlieger.be 

vranckena@gbsdevlieger.be 

vanolmena@gbsdevlieger.be / vangorpc@gbsdevlieger.be 

mertenscelien@gbsdevlieger.be 

neefsc@gbsdevlieger.be 

mertensc@gbsdevlieger.be 

dekorts@gbsdevlieger.be /  coolse@gbsdevlieger.be 

appelsa@gbsdevlieger.be        

vanhercka@gbsdevlieger.be / vangorpn@gbsdevlieger.be 

meeusg@gbsdevlieger.be / vangorpn@gbsdevlieger.be 

  

smetsa@gbsdevlieger.be 

raeymaekersg@gbsdevlieger.be 
 
pauwelsk@gbsdevlieger.be / berkvensn@gbsdevlieger.be 

 

vandenbrandti@gbsdevlieger.be 

vanoosterwyckf@gbsdevlieger.be  

ayd@gbsdevlieger.be 

woutersv@gbsdevlieger.be  

 

berkvensn@gbsdevlieger.be  



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATER-
DAG 

ZON- 

DAG 

3 

Start van de lessen 

4 5 

GEEN FRUIT 

6 

SCHOOL- 
FOTOGRAAF 

7 

SCHOOL- 
FOTOGRAAF 

8 9 

10 

ZWEMWEEK 
LAGER 

 

Zwemmen BV + 
GG 

11 12 

GEEN FRUIT 

 
L5: vertrek  

zeeklassen 7u 

13 

 

L5: zeeklassen 

14 

 

L4: Archeon 

 

L5: aankomst 
zeeklassen 19u 

15 16 

17 18 

 

K2+3: Rolle-
bollen 

19 

FRUIT 

20 

ROLLERDAG 
LAGERE 
SCHOOL 

21 

 

L3: cultuur-
dag 

22 23 

24 

ZWEMWEEK 
LAGER 

Zwemmen BV + 
GG 

25 

SPORTDAG 
KLEUTERS 

26 

FRUIT 

 

SCHOLEN-
CROSS 

27 

 

28 

 

29 30 

Sportieve start daar vliegt SEPTEMBER 2018! 

NIET VERGETEN: je kan ze nu al 
invullen voor dit schooljaar 
Vraag de toelage online aan: surf naar 
www.studietoelagen.be of vraag je formulier 
op school.  
 
Voor iedereen die in één van de voorbije jaren 
(vanaf 2012-2013) een goedkeuring kreeg en 
dit jaar nog ingeschreven is in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsin-
stelling, wordt het dossier automatisch opge-
start.  
Dit gebeurt in de periode november 2018 tot 
en met februari 2019. 

Even stilgevallen, CLB neemt je mee op weg: 
 Als er problemen zijn met je kind aarzel dan niet om 

begeleiding aan te vragen aan CLB.  

 Bespreek dit met leerkracht en/of directie.  

 CLB kan ondersteunen en raad geven.  

 Hulp moet altijd door de ouders  worden aange-
vraagd telefonisch of via mail.  

 evelienhofmans@vclb-kempen.be 
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