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Beste ouders,

In deze tijd van het jaar waar een paashaas en een aprilvis het land regeren, komt er voor onze leerlingen een verdiende 
rustperiode van 2 weken aan. Die mag starten samen met ‘Vlaanderens mooiste’, dat zijn toch wel heel mooie vooruitzichten.

De voorbije etappe was niet mals. Twee grote festiviteiten, de kaarting en het kleuterschoolfeest, werden ondertussen met 
succes afgerond. De heksenklassen op de Kemmelberg stonden ook nog op het rittenschema en werden met wat kleine 
valpartijen overwonnen.

Terwijl dit zich allemaal in de schijnwerpers afspeelde, gebeurde er ook heel wat achter de schermen. Ondertussen hebben 
er zich ook 50 nieuwe peuters ingeschreven om zich het volgend seizoen bij ons Vliegerpeloton aan te sluiten.

Wat brengt de rest van het voorjaar? Onze school krijgt eind april de schoolinspectie over de vloer. Samen met de ouders, 
de leerlingen en het volledige schoolteam gaan ze de kwaliteit van ons dagelijks onderwijs onder de loep nemen. Hopelijk 
met een positief eindrapport tot gevolg!

Uiteraard staan er nog wat andere klassiekers waaronder de zeeklassen op het programma!

Je ziet, altijd wat te beleven in ons ploegske!

Carl Vangheluwe 
directeur Dit schooljaar gingen we er flink tegenaan in de week tegen pesten. Het 

begon al in de week vooraf met een gesprekje in de klas rond plagen en 
pesten. Wanneer wordt het plagen nu precies pesten ?

Sommige leerlingen benoemen dit wel eens verkeerd. Iedere 
leerling kreeg ook een infobundel om er in de klas of thuis mee 
aan de slag te gaan.

Alle leerlingen van de lagere school ondertekenden het manipest. 
Dit bord kan je nu nog zien aan de spelcontainer op de speelplaats. 
Gijs en Tess  vertelden ons in een leuk filmpje hoe we brandstof 
(=zwarte confetti) voor de geluksmachine van De Vlieger konden 
verdienen. Elke dag van de week was er een uitdaging.

Maandag was lievewoordendag, het regende complimentjes 
op die dag. Op dinsdag combineerden we dikketruiendag met 
knuffeldag. Zo kregen we het niet te koud. Woensdag beleefden 
we veel plezier op fundag. We creëerden een fijne sfeer op 
donderdag tijdens de spelletjes op de carnavalnamiddag.

We sloten af op vrijdag met vriendelijkheidsdag. We hebben in 
de klas nog wat nagepraat en we hebben de “week tegen pesten” 
verlengd tot  “Altijd tegen pesten”.

Week tegen pesten
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astrolab

Onze uitstap begon 
spectaculair. De gidsen 
schoten een waterraket super 
hoog de lucht in! 

We leerden over de zon en de 
sterren. 
Wisten jullie dat onze zon 
maar een piepklein sterretje 
is?

Omdat het die avond  een 
prachtige open hemel was 
konden we met de gids op zoek 
gaan naar sterrenbeelden. Met 
de grote telescoop konden we de maan zeer goed zien. 

Wat leerden we veel bij! 

5A en 5B

beestenboel

Onze beestjes 
schitterden van 

begin tot eind tijdens 
het kleuterdansfeest!

De strijd om de gouden kroon 
liet niemand onberoerd. Had het 
aan ons gelegen, was elk dier 
de terechte eigenaar van de kroon. Het enthousiasme 
en de overtuiging waarmee de kleuters op het podium 
stonden, spatte er van af. Ze hebben dat fantastisch 
gedaan, de juffen waren zo fier als een pauw .

Alle foto’s en filmpjes zijn te vinden op de schoolwebsite, 
zeker eens bekijken!

De leerlingen en de meester van klas 4A waren erg 
verrast toen zij als winnaar van de fluo-hesjes wedstrijd 
uit de bus kwamen. Ze zijn natuurlijk erg blij met de 
wisselbeker die nu voor één jaar vooraan in de klas 
staat. Het belangrijkste is echter de les  dat een kleine 
inspanning ( een hesje dragen) voor een grotere 
zichtbaarheid en veiligheid  in het verkeer zorgt.

FluoWedstrijd

In het WO-thema “beroepen” gingen 
we in februari met het 2de leerjaar 
op bezoek naar de slager.

De klassen 2BC bezochten 
keurslager “De Fijnkost”, en klas 2A 
bezocht slagerij “Renmans”.

We werden er allemaal heel 
vriendelijk onthaald. De kinderen 
namen een kijkje achter de toonbank en in de koelcellen.  
Brr… wat was het daar koud!

Daarnaast zagen we in het  vleesatelier hoe de slager 
zijn vlees weegt, versnijdt, maalt en tot verse worsten 
draait.  Indrukwekkend hoe snel die worst  uit de machine 
kwam…

Alle liefhebbers kregen dan ook een lekker proevertje 
van de slager… Mmm!  Op het laatste kregen we de 
kans om onze bestelde vleeswaren te betalen en mee 
te nemen naar huis.  De slager zorgde ook nog voor een 
zakje vol verrassingen!

Hartelijk bedankt!

bezoek slager
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Tuuutaaaa Tuuutaaaa
Daar komen de brandweermannen van het derde kleuter!
Na een bezoekje aan de brandweerkazerne is onze 
school nu in veilige handen.
Want wij weten alles over brandjes blussen.

op bezoek bij de brandWeer (3de kleuter)

PMD, papier, karton en restafval, …
In het derde kleuter weten ze nu alles over afval.
Wie had ooit gedacht dat leren over vuilnis zo fijn kon zijn?
Ook de prinses van Viesvuilland kwam op bezoek!
Ze had de kleuters nodig om haar land terug netjes te krijgen.
Wat een geluk dat wij haar zo goed konden helpen!

thema aFval: “Wat is er aan de hand in viesvuilland?”

De brievenbus van Gijs en Tess

Hey Vliegertjes!

Sindskort hebben wij 
een eigen brievenbus, 
jawel! Hebben jullie ze al 
zien hangen? Nee?

Kom dan maar 
eens piepen op het 
Goedendagplein!

Jullie kunnen er vanalles in kwijt: fanmail, leuke ideeën 
of tekeningen. Maar er is ook plaats voor minder leuke 
dingen waar jullie mee zitten… Als er gepest wordt en je 
durft het niet te zeggen, kun je een briefje schrijven en 
dat deponeren in onze brievenbus. 

We zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen terecht 
komt. Tess handig, zo’n eigen brievenbus!

Groetjes, Gijs en Tess.
heksenklassen

Op 14-15-16 maart gingen we met een 100-tal kinderen uit het 1ste en 2de 
leerjaar op heksenklassen naar Koekeloere Kemmel.  Opperheks Heksaminus 
en Klungelheks zorgden er voor dat we met onze vliegende bus vlot aankwamen 
in De Lork. De weerheksen waren ons ook vrij goed gezind, dus konden we 
bij aankomst onmiddellijk buiten een heksenkamp maken in het speelbos. 
Diezelfde middag genoten we van een heerlijke BBQ met frietjes!

Nadat de kinderheksjes genoeg krachten opdeden,  deden ze in de namiddag tal van activiteiten:

we knutselden een heksenamulet, schreven een heksenkaartje naar huis, leefden ons uit in enkele sportieve spelletjes   
en gingen ook op stap met de échte kruidenheks van Kemmel, Renata.  Zij leerde ons wat heksenkunstjes en weetjes 

over de natuur.  De kinderen luisterden er vol spanning naar!

Na zo’n bezige dag mochten we nog genieten van een verhaaltje bij het kampvuur en 
sliepen we voor de eerste keer in ons heksenhol.  In sommige kamers ging dat al wat 
sneller dan bij andere… ;-)

De 2de dag gingen we allemaal op speurtocht door de drassige bossen en bezochten we 
in de namiddag het heksenzwembad van Ieper.   Deze mooie dag werd afgesloten met 
een heus zwartebollenheksen-bal!  Daar konden chipjes en een toverdrankje zeker niet 
ontbreken…

Heksaminus was zeer blij dat ze zo veel nieuwe kinderen kon opleiden in haar heksenschool 
tot fantastische kinderheksjes.  Bravo, 
allemaal…  Jullie deden dat super!
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kalender

FamilienieuWs

geboorten

Fré
broertje van Bas Deryckere (K1B)

24 december 2017

overlijdens

Marc Vandecasteele
grootvader van Femke (L1B) en Daan (K1B) Lefevere

7 januari 2018

Raphaël Duyvejonck
overgrootvader van Fien Lobbestael (L2B)

30 januari 2018

Maria Gekiere
schoonmoeder van Nele Vanoverberghe (CLB)

18 februari 2018

Rachel Devolder
overgrootmoeder van Maxim (K3A) en Lisa (K1B) Seys

23 februari 2018

Wij nemen graag familienieuws op van onze leerlingen, als wij 
daarvan op de hoogte zijn gebracht. Onze verontschuldigingen voor 
elke vergetelheid.

2 - 13 april paasvakantie

ma. 16 april instap nieuwe peuters 
  start vrije inschrijvingen 
  kinderboerderij K1AB
16 - 20 april sportklassen L5AB

di. 17 april medisch consult K2A (1/2) 
  jongerenconcert L6AB

wo. 18 april buitenspeeldag

vr. 20 april medisch consult K2A (1/2)

zo. 22 april fietsverkoop

23-27 april sportklassen L1ABC 
  doorlichting - onderwijsinspectie

do. 26 april verkeersparcours L3A

vr. 27 april onthaalnamiddag nieuwe peuters

30 april - 1 mei vrije dagen

do. 3 mei infoavond veiligheid

3 - 4 mei medisch consult K2B

5 - 6 mei vormsel L6AB

7 - 9 mei zeeklassen L3AB en L4AB

di. 8 mei medisch consult K1AB

do. 10 mei Hemelvaart - vrije dag 
  lentefeest

vr. 11 mei vrije dag

wo. 16 mei veldloop

do. 17 mei fietsexamen L6

zo. 20 mei Pinksteren

ma. 21 mei vrije dag

di. 22 mei treinrit K1AB 
  verkeersparcours L3B

zo. 27 mei eerste communie

ma. 28 mei bezoek aan vliegveld K2AB

di. 5 juni oudercontact K2AB

wo. 6 juni voetballen met de papa’s K1AB

do. 7 juni oudercontact K1AB en K2AB

ma. 11 juni start proefwerken L6AB

di. 12 juni oudercontact K1AB

do. 14 juni start proefwerken L1 - L5

vr. 15 juni schoolreis K1ABCD - K2AB

vr. 22 juni schoolreis K3AB

di. 26 juni sportdag L1-6

wo. 27 juni proclamatie L6AB

do. 28 juni oudercontact L1-5

vr. 29 juni de sprong K3AB 
  start grote vakantie om 11.40u.

Danny Van Mullem
vader van meester Brecht, grootvader van Esmee (L6A) 
en van Kaat (L2A) Van Mullem

25 januari 2018

22 maart was het 
WERELDWATERDAG. Hét 
moment om even stil te staan 
bij dat kostbaar goed en de kleuters op een speelse 
manier bewust te maken van ons watergebruik.

Juf Sofie stelde ons Daya voor, een meisje uit Madagaskar 
dat de wereld rondreist. Zo ziet ze heel wat dingen 
en kan ze ons meer vertellen over die andere landen. 
Daya beschreef in een brief dat niet elk huis een eigen 
waterkraan heeft. Gek hé, dat wisten wij nog niet.

Tijdens deze themaweek deden de kleuters verschillende 
activiteiten en spelletjes met en rond water. Een 
liedje zingen, dansen, zoekopdrachtjes,…deze speelse 
momenten vestigden onze aandacht op dingen die voor 
ons zo normaal en alledaags lijken.

Water

Georgette Cloet
grootmoeder van Xander (L1A) en Mathis (K3A) 
Demarest

24 maart 2018


