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Pedagogische studiedag 7 oktober (VRIJAF) : Nieuwe Autoriteit (= gezag) van Haim Omer 
 

 
Op woensdag 7 oktober zitten al onze leerkrachten zelf op de schoolbanken  met als thema Nieuwe Autoriteit. Het is een ba-
sishouding van waaruit ouders en opvoeders handelen, niet vanuit macht of controle maar wel van uit verbondenheid en na-
bijheid.  
 
Omer introduceert hier een nieuwe vorm van autoriteit gebaseerd op  verbinding en nabijheid (presentie), een warme relatie, 
steun en structuur, herstel, zelfcontrole, toezicht en transparantie en dit in relatie tot kinderen met moeilijk gedrag.  

Het is belangrijk om grenzen te stellen, structuur te bieden en tegelijk vertrouwen te geven aan een kind en zorg te tonen.   
Vanuit deze houding leren leerkrachten 
controle te krijgen over zichzelf en hun 
eigen gedrag. Door zorg te dragen voor 
de eigen kracht als gezagsdrager, stelt 
Haim Omer dat de relatie met het kind of 
de jongere met moeilijk gedrag automa-
tisch zal verbeteren.  
Je focust je immers niet op controle over 
het gedrag van het kind maar je staat stil 
bij het eigen handelen vanuit 'rust' en 
vanuit een liefdevolle connectie met het 
kind.  
 
Ons kernteam heeft al een opleiding van 
een jaar achter de rug en nu wordt NA 
voorgesteld aan het volledige team. Het 
is Tinne Vervloet van OVSG die ons zal 
onderdompelen in deze materie.  

 
Een boeiende voormiddag staat ons 
te wachten.  
 

 

Corona en koude dagen!  
 

Corona en veel kinderen in de klas maakt dat we heel veel moeten verluchten, dat 
betekent les geven met de vensters open.  
Met de koude dagen in het verschiet en de vensters open, kan het in de klas wel 
koud zijn.  Verwarming blijft wel op staan, maar vensters tochten en verluchten is verplicht en nodig.  
Daarom stellen we voor dat jullie de kinderen een warm extra kledingstuk (geen jas) meegeven voor in de 
klas. Dat is dan een kledingstuk dat in de klas blijft, niet in de gang wordt gehangen en ze doen dit niet 

aan om buiten te gaan. Buiten gaan doen ze met hun jas. 
Dit extra kledingstuk kan een fleece, een dikke trui of zelfs 
een extra warm kamerjasje of peignoir zijn (geen onesie). 
Dus iets dat erg makkelijk uit te doen is en echt wel warm 
is. 
Wijs je kinderen ook op warm aankleden, kousen, lange 
broek, broekkousen, …  
 

Dank je wel voor jullie medewerking.  
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De gele giraffen en blauwe vissen zijn naar de kabouter-
berg geweest. Wat een prachtig stuk natuur hebben wij in ons mooie Kasterlee! En onze kinderen geno-

 

Leren in een gezonde omgeving is in Coronatijden heel be-
langrijk. Het is bij ons niet prins Laurent die voor de CO2 

meters zorgde maar wel de mama en papa van Emilie. Be-
dankt we zijn er super blij mee! Vanaf nu heeft elke klas 

een eigen CO2 meter.  
 
 

De CO2-meter meet de verhouding van CO2 in de lucht en geeft de 
luchtkwaliteit aan, uitgedrukt in PPM (parts per million).  
Zo weet je wanneer het noodzakelijk is om de ruimte extra te verluchten 
en te reinigen.  
Het verluchten van ruimtes zorgt ervoor dat het CO2 gehalte daalt en de 
luchtkwaliteit in de ruimte verbetert.  
Een slechte luchtkwaliteit leidt tot heel wat fysieke problemen: ver-
moeidheid, een verhoogd stressniveau, verminderde concentratie, hoofdpijn, ... en het Corona virus houdt van deze ruimten. 
De CO2-concentratie is daarom een belangrijke indicator voor goede binnenluchtkwaliteit.  En dat is nu net wat we willen be-
komen een gezonde leefomgeving,  dus verluchten is de boodschap.  

 

  

 

Leerplicht voor kleuters vanaf 5 jaar 
 

 

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. 
 
Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook 
het leerrecht van 5-jarigen.  
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment  
 leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 
 

Afspraken melding van afwezigheid  
 
5-jarige kleuters worden elke dag op school verwacht, tenzij bij ziekte of door omstandigheden. Indien je kind ziek 
is, vragen wij om dit zo snel mogelijk te melden aan de leerkracht of het schoolsecretariaat 
(secretariaat@gbsdevlieger.be).  
Indien uw kind door omstandigheden niet naar school kan komen moet dit, tenzij bij overmacht, vooraf bespro-
ken worden met de directeur (woutersv@gbsdevlieger.be). De directie beslist welke afwezigheden aanvaard-
baar zijn. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de 
leerplicht.  
 Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen 
 
Voor 6 of 7-jarige kinderen geldt de regeling van de lagere school en moet een doktersbriefje of ziektebriefje van 

de school bezorgd worden (voor ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen). Alle andere afwezigheden 

moeten vooraf besproken worden met de directeur. Dank voor jullie medewerking. 

https://support.brandbeveiligingshop.be/hc/nl-be/articles/360012711157-Waarom-is-het-meten-van-CO2-belangrijk-
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De blauwe vissen en de gele giraffen vieren feest voor Pompom!  
Samen zingen en dansen voor Pompom.  

K3 zwemmen 

Herfst … dat is appeltijd.  

Onze kleuters ontdekten  'de appel' vanbuiten en 
vanbinnen. Zo leerden ze de woorden: schil, steel, 
blaadje, kroon, klokhuis, pitten, vruchtvlees, zoet 
en zuur en dat moet je natuurlijk proeven. Wij 
hebben gesmuld van die lekkere appels.  
 
En Jules, onze klaspop had  nog een leuk versje 
over appels.   
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Ook in Coranatijd blijven we 
onze jarige kleuters vieren. 
Wat waren de jarigen van 
september fier.  

 

Je kunSt het! 
 

Ons jaarthema ‘ Je kunSt het’, is afgetrapt met veel enthousiasme en dit voor de volgen-
de 3 jaar. De samenwerking met de tekenacademie van Arendonk, filiaal Kasterlee, is ge-
start dankzij de creatieve ideeën van juf Marjolijn. Ze heeft een andere kijk op de beelden-
de vorming en weet kinderen én leerkrachten te boeien. Onze jongens en meisjes van het 
4de leerjaar mochten de aftrap geven en hun eerste resultaat was geweldig. 
Gedurende 6 weken gaan zij de nieuwe ideeën, technieken en materialen van juf Marjolijn 
verkennen. Voor onze juffen echt wel boeiend om eens op een andere manier aan beel-
dende vorming te doen. Trots tonen onze vierdejaars hun eerste resultaten. Ieder tekende 
een lichaamsdeel en dan was het in groep puzzelen tot ze een prachtig figuur hadden.  
De andere leerjaren staan al te popelen om ook deze ontdekkingstocht aan te vatten. 
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Ons KinderRechtenParlement voor dit schooljaar! 
Alle leden van vorig schooljaar kozen ervoor om ver-
der te zetelen in het KRP. De leden van het 4de leer-
jaar vervangen degenen die nu in het 1ste middelbaar 
zitten. Ze werden door de anderen van de klas verko-
zen. 
 

Onze voorzitter is Klaas, hij wordt bijgestaan door 
de verslaggevers: Xia en Ella 
de tijdsbewaker: Nienke 
de verzamelaars van de ideeën uit de ideeënbus:  

 4de leerjaar: Liv en Wout 
 5de leerjaar: Emma, Enora en Renée 
 6de leerjaar: Jules en Ali 
 

Proficiat alvast voor jullie enthousiasme! 

OP DE SPEELPLAATS VAN HET 
LAGER KWAM ER ALVAST EEN 
GLOEDNIEUWE KLIMMUUR; 

 TOCH EFKES  OEFENEN 
WANT ZO EENVOUDIG IS HET 

NU OOK WEER NIET! 
 

We blijven inzetten op  
beweging! 

Jong geleerd is …. 

Het zesde leer-
jaar ging  “Even 

een luchtje 
scheppen”.  
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L5 ZEE-
KLASSEN 

 

 
 

 
 

5e leerjaar, jullie waren  

 

fantastisch!! 

DAG 2: boottocht, fikse 
wandeling, ravotten op 
het strand en spelen in 

DAG 1: geschiedenis 
Ieper, Dodengang, IJzer-
toren, De Eerste Wereld-
oorlog. 

DAG 3: Na een stevig ontbijt, de 
duinen in. De koffers pakken en 
naar het ZWIN. Leren over slik-
ken, schorren en broedvogels. 
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 

5  
zwemweek lager 
K3 zwemmen 
L6 JOETZ: ge-
zondheidsproj. 
K1/2/3 JOETZ: 
kleuterfietsen 
Dag van de lkr 
Saved by the 
bell 

6 
Fotograaf:  
Portretten 
Pasfoto’s L5/6 
Familiefoto’s 

7 
Pedagogische 
studiedag 
VRIJE DAG 

8 9 10 11 

12 
L5 vaccinatie 
CLB 

13 14 
FRUIT 

15 16 
L4+6 oorcolleges 
Romeo en Julia+ 
workshop 

17 18 
Opendeurdag 
instappers van 
nov. en jan. 
10.00—12.00 u. 

19 
Zwemweek lager 

K3 zwemmen 

20 21 
FRUIT 

22 
JOETZ Yum Run-
ner 

23 24 25 

26 27 28 
FRUIT 

29 
L5 JOETZ 
Draadloos 

30 31  

Geboortes 
 

Jules ( witte schapenklas) werd grote broer van een zusje Julia.  

Overlijdens 
 

Alfons Van Loon,  
(stief) vader van Evy Van Ammel, huishoudster van de school. 
 
Jef Van Vugt,  
echtgenoot van Maria Cools, onze middagmoeder. 
 

Jos Broeckx, overgrootvader van  Jules, Vic en Stan Aerts. 
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HERFSTVAKANTIE VANAF ZO 1 NOVEMBER T.E.M. ZO 8 NOVEMBER 
11 NOVEMBER WAPENSTILSTAND  VRIJAF 


