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WAFEL-GEBAKVERKOOP GBS De Vlieger  
Zoals jullie weten verwennen we onze kinderen graag gedurende het schooljaar. Zo krijgen ze gratis fruit, komt de 
Sint op bezoek, wordt er een Paasbrunch georganiseerd, draagt het oudercomité bij aan de culturele uitstappen, 
zee- en sneeuwklassen, enz. 
 
Om dit alles te kunnen blijven doen, organiseren we dit jaar opnieuw een gebakverkoop. Het zou fijn zijn, mocht jij 
aan je familie en vrienden onze wafels & frangipanes warm aanbevelen.  Ze zijn natuurlijk ook ideaal om met je 
kind als koek mee naar school te geven. 
 
Je kan de wafels & frangipanes via ons online bestelformulier bestellen vanaf 9 januari en betalen via overschrij-
ving ten laatste 23 januari 2023. Voor de klas die de meeste wafels en frangipanes per kind bestelt en betaalt, or-
ganiseert het oudercomité een filmfeestje op school. Bestellen kan later via het ouderplatform en de website. 
De wafels en frangipanes zullen op maandag 6 februari 2023 met jouw kind worden meegegeven. Indien dit om-
wille van de hoeveelheid niet haalbaar is, kunnen deze tussen 18:30u en 20:00u (drive-in) opgehaald worden 
of na telefonische afspraak tijdens de schooluren. 
 
Met dank voor uw steun!  
Het oudercomité  

Inspraak—medezeggenschap het kan in het KRP 
Het werd een echte verkiezingscampagne, verkiezingsstrijd … met 
zelfgemaakte affiches en promoties. Wat hebben de kandidaten 
dat prachtig gedaan. Daarna werd er gestemd. Na de geheime 
stemming voor de nieuwe leden van het KRP  kwamen we bij de-
ze enthousiastelingen uit: 
 

Onze voorzitter van het KinderRechtenParlement is Vince, 

hij wordt bijgestaan door: 
• de verlaggevers Caro en Louiza leggen alle afspraken vast.  

• deze leden die de ideeën van hun klasgenoten in het KRP 
verduidelijken en zullen uitdragen.  

Hun eerste vergadering is al geweest en zij gaan vast met vernieuwde inzichten komen.  

 

Pensioen …. Juf Carine bedankt voor al die jaren! 

Op 7 november namen we na een carrière van bijna 39 jaar op GBS De 

Vlieger, officieel afscheid van juf Carine . Gepassioneerd heeft ze jaren 

les gegeven in het 2de en de laatste jaren in het 3de leerjaar.  Gezond-

heidsproblemen maakten het haar niet eenvoudig maar lesgeven was 

haar passie en ze genoot van voor de klas te staan. Corona besliste dat 

ze als risicopatiënt thuis moest blijven maar digitaal bleef ze onze kin-

deren ondersteunen en las ze dagelijks met hen.  Wat waren we blij met 

die extra ondersteuning en zo heeft juf Carine al die jaren er geweest voor haar kinderen. Vanaf nu kan 

ze welverdiend genieten van haar pensioen met man, kinderen en kleinkind.                                                       

Dankjewel Carine voor al die mooie jaren!  
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FLUODAG 18 november 

2022:  ZICHTBAAR IN 

HET VERKEER 

Donkere dagen = laat je 

zien en draag fluo! 

Kinderen zijn zwakke weggebruikers vandaar 
dat het belangrijk is dat ze zichtbaar zijn in het 
alsmaar drukker wordende verkeer. Van klein 
tot groot kwamen ze fluo uitgedost naar 
school. De speelplaats van GBS De Vlieger 
werd een zee van uitstraling!  

Bedankt aan alle kinderen die hun opvallend 
tenue hebben aangetrokken. 

De klassen L4B en K2A (PO) vielen in de prij-

zen! De beslissing lag in de handen van het 

kinderrechtenparlement!  

Proficiat!! Hier alvast de foto’s van de win-
naars 

TROOPER      Met de 
feestdagen in zicht heb 
je misschien nog wel 
wat online aankopen 
gepland? Online ca-
deaushoppen  doe je 
via Trooper.be, kies 
voor oudercomité GBS 
De Vlieger en steun zo 
ons oudercomité. 
Voor u een kleine moei-
te, voor ons een mooi 
extraatje! 

SLOW BIKEN  
Onze eerste slowbike wedstrijd is een feit. De schoolwinnaar is Dries Kemps! Proficiat met 
je overwinning! De klaswinnaars werden ook beloond met een prijsje. Het was alweer een 
spannende wedstrijd met heel veel supporters!     
 

Hou het veilig! 

Hier alvast 
de foto’s van 
de  

winnaars! 
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Na weken repeteren, organiseren en plannen was het vrijdag 25 november eindelijk 

zover.  Onze lichtjeswandeling kon na een jaar van uitstel eindelijk van start gaan. De 

kinderen knutselden zelf lampionnetjes voor deze wandeling. De buren zorgden voor 

een verlicht parcours, waarvoor dank. De weergoden waren ons goedgezind en de 

opkomst van wandelaars was ver boven verwachting.  

De deelnemers werden ondergedompeld in de feeërieke wereld van Lotje en haar 
kat.  Het werd een betoverende avond waar klein en groot 
van genoot.  

Zo werd het een echt ‘Kastels’ lichtfeest. 

INTEGRATIE SMIK VOORLEESWEEK 

Voor een project in het kader van de voorleesweek (19 - 27 november), zijn er 8 leerlingen van het 4de 
jaar SMIK een boekje komen voorlezen aan onze oudste kleuters.  
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VOORLEZEN doe het ELKE DAG! 

Voorlezen dat is LEESPLEZIER doorgeven aan jong en oud. 
Voorlezen is leuk, gezellig en stimuleert de fantasie en taal-
ontwikkeling van kinderen. Voorlezen doe het elke dag één 
kwartier aan elk kind en zo vergroot je kind de woorden-
schat. Help je kind en zet je elke dag met een boekje in een hoekje. Het is niet alleen ge-
nieten maar de leesgoesting van je kind vergroten.  Niet alleen van 19 tot 27 november 
stond ‘De Voorleesweek’ in het GROOT op onze kalender, wij blijven er op inzetten.  

Met de werkgroep “Lezen is leuk!” stond het voorlezen nog eens extra in de kijker .  

BV DINO’S De blauwe vissen hebben een weekje rond het thema dino’s ge-

werkt met als afsluiting een tentoonstelling voor de ouders en/of grootouders.  

JARIGEN NOVEMBER!! 



5  N i e u w s b r i e f  D E C E M B E R  2 0 2 2  

Eindelijk staat hij er dé Pannakooi! 

We spelen  3 minuten met 6 en na 2 punten is er een winnaar. De leerkrachten 

zorgden voor de eerste aftrap en werden luid aangemoedigd door de leerlingen.  

Juffen deden hun best om 

te winnen én genoten van 

het voetbal.  

Intussen hebben alle kin-

deren al kunnen genieten 

van dit nieuwe spel.  

L4 BRUSSEL  27 OKTOBER 2022 

27 oktober… het leek wel 27 mei! Wat een prachtige dag om naar onze hoofdstad te trekken!  
Het bezoek aan het symbool van België, het Atomium kon zeker niet ontbreken. Wat waren de 
kinderen enthousiast! 

Als volleerde gidsen namen de leerlingen ons mee op sleeptouw door Brussel centrum. Wat de-
den ze dat fantastisch! Proficiat voor zoveel voorbereiding, het maakte deze leerreis tot een suc-
ces. Afsluiten deden we in het stripmuseum, wat een leuk einde van de dag was!  
 

Moe en voldaan keerden we terug naar Kasterlee. 

L6 VERTELTHEATER ANNE FRANK 

De zesdeklassers werden op de eerste dag na de vakantie al meteen op sleeptouw genomen door het  

verteltheater van het vredescentrum van Antwerpen. Ze vertelde het leven van Anne Frank met behulp 

van een kamishibai. Een aangrijpend verhaal, ook voor onze leerlingen, wereldoorlog II en haar gruwel-

kwam de klas binnen. Beelden van de oorlog in Oekraïne kwamen naar boven en iedereen besefte hoe 

broos wereldvrede wel niet is. Heel de maand november leerden de 6de klassers tijdens w.o. over dit 

thema.  Ze onthouden vooral ’ Vrede is een werkwoord’ en communicatie is de sleutel tot elk vredespro-

ces. . Een interessant item waar veel kinderen door geprikkeld zijn. 
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Maandag Dinsdag Woensdaag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 

5 
Zwemweek la-
ger 
K3 zwemmen 
Skibotten pas-
sen 6de  
Vergadering OC 
 

6 
Sinterklaas 

7 
FRUIT 

8 9 
 
L5 Leeruitstap  
Urania 

10 11 

12 13 
Fietsdag  
kleuters 

14 
FRUIT 
Inleefdag kleu-
ters 
Kinderraad ge-
meente 

15 16 17 18 

19 
Zwemweek la-
ger 
K3 zwemmen 
 
L6 bezoek HT2O 
(per fiets!!) 
 

20 21 
FRUIT 
 
Kersthappe-
ning/
oudercontact 
Toonmoment 
kunstkuur 

22 23 
 
Gebouwenloop 
Warmste Wissel 

24 25 
KERSTMIS 

26 27 28 29 30 31  

Familienieuws 

• Op 11 november overleed de grootvader van juf Anne, Marcel Van Troy.  
• Op 21 november overleed de grootvader van Manon (L6B) Fons Van 

Craenenbroek. 
Wij wensen de families heel veel kracht en sterkte toe. 
 
 
• Dinsdag 15 november werd Vic geboren, kleinzoon van onze vrijwilliger 

en huiswerkbegeleider Eva. 
• Emma Faes (L1A) kreeg er een broertje bij, Matteo. 
• Op donderdag 24 november werd William geboren, broertje van Johan-

nes L5A en Emilia L2B 
 Proficiat !! 

DECEMBER  2022 
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Kerstvakantie vanaf zaterdag 24/12 tot en met zondag 8/01/2023 

Inleefdag kleuters 18/01/2023 

Opendeurdag kleuter en lager 22/01/2023  10.30-12.00 u. 


