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Gedichtenweek onder het thema ‘ de toekomst is nu!’ 

De Poëzieweek stond dit jaar in het teken van de nieuwe generatie dichters. In elke generatie staan 

dichters op die een stem geven aan wat nieuw is en onbekend en kleur en klank geven aan de tijd van 

nu. Ook vandaag spreken dichters luid en duidelijk, met nieuwe woorden en nieuwe vormen.  De toe-

komst is nu! Wil je leuke gedichten klik op “gedichtendag 2020 en poëzie tiplijst”.  

De werkgroep  zorgde voor een heuse poëziewandeling door de school . Onze school werd plots een 

gedichtenbundel met op elke deur, venster een tot de verbeelding sprekend gedicht.  

In de klassen hebben de juffen  prachtige gedichtenboeken verzameld waar kinderen taalkundig wor-

den uitgedaagd.  Lees thuis eens een gedicht voor want op school genoten onze kinderen ervan.  

 

 

Jouw dromen zijn jouw huis 

 Maak het waar 

 en bouw aan je dromen. 

Die dromen zijn een huis 

Om in te kunnen wonen. 

 

Je gedrag is de fundering, 

je beslissingen zijn de stenen, 

je inzet het cement. 

Besef nu dat jij nu 

voor later aan het bouwen bent. 

Maak dus van je huis werk 

en bouw je huis sterk!  

En o ja maak je huiswerk! 



 

 

GBS De Vlieger wint de‘Grote 
Voorleesdag’  

Van 18 tot en met 22 november 2019 organiseerden de 
ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO en VCOV 
‘De Grote Voorleesdag voor ouders op school’. Ouders 

werden uitgenodigd om te komen voorlezen op school.  

 

GBS De Vlieger deed mee. Ze nodigden ouders, grootou-
ders, tantes, nonkels, … uit om te komen voorlezen in de 
klassen. Ook gingen de leerkrachten elke dag voorlezen in 
een andere klas. Aan de leerlingen werd een leesbingo uit-
gedeeld zodat de kinderen thuis ook gingen lezen. De boe-
kentil van de school werd in deze week ook geopend. Alle 
oude boeken er uit, alles weer netjes op zijn plaats en ook 
voor gezelligheid had de werkgroep oog.  De weggeefkast 
op de speelplaats werd aangevuld met boeken uit de boe-
kentil. Alle initiatieven werden bij elkaar gebundeld in een 
PowerPoint en aan ons bezorgd.  

De organisatoren waren zo gecharmeerd door dit initiatief dat GBS De Vlieger in de prijzen viel. De 
school ontving een mooi boekenpakket van 40 boeken om de schoolbibliotheek mee aan te vullen. En 
sindsdien lazen ze nog lang en gelukkig…  

Onze  WEGGEEFKAST een kast voor jullie! 

Op de speelplaats van het lager staat onze paarse open kast vol met boeken,  soms 

ook met andere spullen in.  

De bedoeling is dat iedereen daar alles wat er in ligt, mag mee nemen naar huis en ook 

houden.   

Heb je thuis boeken die  je kind niet meer leest of heb je volwassen boeken die je niet 

meer nodig hebt,  je mag deze altijd in de kast steken. Met deze kast willen we kin-

deren stimuleren om te DELEN . Een deelkast voor iedereen!  
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SNOEZELEN IN DE 3MAST 

Onze leerlingen van het 4de leerjaar werden uitgenodigd door de 

3Master om te komen snoezelen in een echte snoezelruimte. De kin-

deren verblijven gedurende kortere of langere tijd in een snoezelruim-

te, waar  er gedempt licht is, zachte muziek speelt, heerlijke geuren 

zijn. Het meubilair een zitzak, een ligbed, .. . Allemaal materialen die 

een kalmerende invloed uitoefenen op de gebruikers.  

Onze leerlingen kwamen helemaal ontspannen terug en met een enor-
me energie konden ze weer vol concentratie aan de lessen beginnen.  

 

 

Bedankt aan de leerkrach-
ten van de 3Master voor 
deze beleving.   

Wij zijn er klaar voor en vertrekken van 12 tot 19 februari op sneeuwklassen!  

Dank aan de mensen van het Plaffeien -comité voor deze prachtige buff.                                                 
Volg ons op onze klasblog op de website van de school.  
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THEMA ‘TIJD’ in K3   

 

 

Zij leerden om-

gaan met het be-

grip ’tijd’ in de 

letterlijke zin  ... 

… en keken ook 

hun toekomst  

tegemoet met een 

Onze  
kleuters  

gingen naar 
de  

tentoonstel-
ling van  
Liesbet  
Slegers  

in de bib. 

Ook dit jaar 

kwam  

de gilde op be-

zoek bij onze 

kleuters.  

Het werd weer 

een leuke namid-

dag met muziek 

en dans. 
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FEESTJE VAN DE MAAND 

 

Dinsdag 28 januari vierden onze kleuters de jarigen van de 

maand januari. 

 

Voorzien van warme kledij en stevige stapschoenen maakten de  

kleuters een wandeling en kregen nadien warme chocomelk en 

een lekkere wafel. 
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THEATER LEZEN en Goesting in Lezen 

Onze kinderen van het 2e leerjaar zijn gestart met theater-

lezen. Elke lezer neemt een personage op zich, vandaar dat 

ook wel eens de term "toneellezen" wordt gebruikt. Door de 

tekst meermaals te oefenen krijgen expressief en vloeiend 

lezen de nodige aandacht. Na het oefenen wordt er voor-

gelezen aan een publiek en vandaag waren dat de Witte 

Schapen. Theaterlezen bevordert het leesplezier, ook voor 

zwakkere lezers. Dat is heel belangrijk in een leesproces om 

de goesting voor het lezen te scheppen.  Meegesleept  

worden in een prachtig verhaal en zo geprikkeld worden dat 

je het slot wil weten.  

Mama, papa, lees voor, lees samen met je kind en geef het 

goede voorbeeld door zelf ook te lezen.  

Zien lezen doet lezen! 
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 STRAFFE TOERENWEEK 

Het eerste leerjaar werd ondergedompeld in de wereld van proefjes en techniek tijdens hun straffe 

toeren week!            Wist je dat…  - we naar Technopolis gingen en  we een kei leuke 

proefjesnamiddag deden! 

- we zelf een straffe toer hebben gedaan. 

- we onze eigen knikkerbaan hebben gemaakt! 

 

 

Drukke tijden in de Vlieger want onze 

kinderen oefenen voor de musical. 

Het wordt een totaal—spektakel van 

dans, drama en zang. Nog veel werk 

voor de boeg maar ze  

kijken al uit naar hun optreden, hun 

MUSICAL 

12 en 13  

maart 2020 



 

 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag 

       1 2 

3 4 

 

5 

 

 

Openklasdag 

6 

Rollerdag lager 

7 

Proficiat Frieda ( on-

ze poetsvrouw) want 

zij gaat met  

pensioen! 

8 9 

10 

Zwemweek lager 

K3 zwemmen 

Fietsdag kleuters 

11 

Levering wafels 

12 

 

Vertrek sneeuw-

klassen L6 

13 14 

K2 zwemmen 

15 16 

17 

L1 en L2 

Haar & Snaar 

Medisch onder-

zoek 4de leerjaar  

18 19 

GEEN FRUIT 

Aankomst 

sneeuwklassen 

L6 

20 

 

21 

Carnavalstoet  

13.15 u. 

22 23 

 

24 25 26 27 28 29  

Belangrijke data 

 Vrijdag 21 februari carnavalstoet. Vertrekuur 13.15u  

 Krokusvakantie van 22 februari tem 1 maart 

 Zondag 26 april: opendeurdag 

 woensdag 1 april infoavond toekomstige eersteklassers 

 Vrijdag 1 mei: geen school (dag vd arbeid) 

 Maandag 18 mei: sportdag lagere school 

 Woensdag 20 mei: geen school (pedagogische studiedag) 

 donderdag 21 mei:  geen school (OH Hemelvaart) 

 vrijdag 22 mei: geen school (brugdag) 

 maandag 1 juni: geen school (Pinkstermaandag) 

Familienieuws 

Overlijdens 

• Staf Driesen, de grootvader van Quinten Driezen (2A)  

• Nelly Woestenburg, de overgrootmoeder van Marte en Nikas Buyckx  (2B) 

• De grootmoeder van Femke Van Oosterwyck 

• De grootmoeder van de man van Juf Annemie (6A) 

 

Wij wensen hun families veel sterkte toe. 
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Februari 

Krokusvakantie vanaf 22 februari tot en met 1 maart 2020 


