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Ons boek van 2019 is vol geschreven en we lezen met fierheid over onze nieuwe projecten: 

 de rapporten kwamen in een eindfase, een definitieve inhoud en lay-out. Dank aan ieder van jullie die hier feedback gaf.  

 een nieuwe taalmethode met heel wat differentiatiemateriaal zodat we nu ook taal op maat kunnen aanbieden.  

 onze kleuterjuffen werken met ‘Hoogbegaafdenwerking’ en kijken met een verruimde kennis naar onze kleuters.  

 onze leerkrachten lager werken gedifferentieerd zodat elk kind uitgedaagd wordt op eigen niveau.  

 het secretariaat  digitaliseert met een ouderplatform en bereikt zeer snel de ouders. Dank aan jullie voor de medewerking.  

 … 

We draaien de bladzijde om en openen ons nieuw jaarboek van 2020: 

Met grote letters schrijven we ‘Onze musical Robin Hood’, daarin zal elk kind van de Vlieger schitteren in dans, muziek, tekst.  
We hebben veel ongeschreven pagina’s waarin we nieuwe ervaringen, projecten, … kunnen plaatsen en telkens het beste in 
elk kind naar boven zullen halen.  
Wij gaan de uitdaging aan en maken er met z’n allen een succesvol jaar van, een nieuw jaar vol uitdagingen! 

We wensen jullie een vredevol Kerstmis en een warm en geborgen 2020 toe.  

 

WIJ WENSEN JULLIE: 

IETS GOEDS, IETS 

LEKKERS 

IETS GEKS, IETS 

GEKKERS 

IETS AARDIGS, IETS LIEFS 

MAAR HOE DAN OOK IETS  

POSITIEFS 

VEEL GELUK EN GOEDE 

GEZONDHEID IN 2020 

PRETTIGE VAKANTIE!! 
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EN ER WERD HARD  

GEWERKT AAN DE 

NIEUWJAARS-

BRIEVEN 

 

 

SINTERKLAAS

EN ZIJN PIETEN 

IN DE VLIEGER 
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Hoe maak je je  
klasgenoten  

gelukkig?  

Win chocolade van  
Leonidas voor heel 

je klas! 
Onze Klaas is een 

echte kindervriend! 

Het vierde naar  

Hidrodoe en 

schaatsen 

Onze 4e-klassers namen een 

duik in de wondere water-

wereld van   

Hidrodoe.  

Jarigen december 
Onze jarigen van de maand december  

werden gevierd met spinazie en spekjes. 

Bedankt aan het kookteam voor hun hulp! 

KERSTHAPPENING 

Woensdag 18 december was het weer kersthappening!  

Bedankt aan het oudercomité, alle helpende handen en de 

leerlingen van de 3Master voor hun hulp!  

En natuurlijk onze ouders en sympathisanten voor hun steun! 

Onze zesdeklassers verkochten soep ten voordele van de 

sneeuwklassen.  Ze haalden een mooie cent bij elkaar en daar-

van krijgen ze in Zwitserland een typisch Zwitsers geschenk.  

                      Koekjes bakken tvv van de Pompoenerie 

Onze koekenbak 

bracht  

een mooi bedrag 

van €400 op!  

Steun de  wafelverkoop  van het oudercomité 

Start verkoop 13 januari 2020 



JANUARI 2020 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  

30 31 1 2 3 4 5 

6 

Instapdag 

GG bib 

7 

GK schrijver bib 

8 9 

RP + WS be-

zoek bib 

10 

L1 + L2  

Technopolis 

11 12 

13 

K3 zwemmen 

Zwemweek lager 

Fietsdag kleuters 

Start online verkoop 
wafels. 

PO bezoek bib 

14 15 

 

16 

Rollerdag lager 

BV bezoek bib 

17 18 19 

20 

 

21 22 

Inleefdag 

23 24 

L6 Hello SMIK 

25 26 

27 

Facultatieve  

vrije dag—geen 

school 

28 29 

Zwemweek lager 

30 31 

  

L6 GO Geel 

 

1 2 

Familienieuws 
Jaydon (groene kikkerklas) is  
grote broer geworden van Evan! Proficiat 
en veel geluk samen! 

De overgrootmoeder van Jasmien (4C) en 
Kilyan (4A) is overleden. Veel strekte aan 
de familie! 

MUSICAL 

12 en 13  

maart 2020 

OC 

te Kasterlee 


