
Beste iedereen,

Voelen jullie ze ook, die lentekriebels? 

Ja? Neen?

In De Vlieger voelen wij dit wel en 

het kriebelt overal.

Speelkriebels, rekenkriebels, lees-

kriebels, vriendschapskriebels,  

knutselkriebels, danskriebels,  

zangkriebels, … noem maar op!

Al die kriebels zorgen voor leren en 

plezier.  

We voelen ze jeuken in onze  

ribbenkast, elke dag opnieuw!

Brecht Van Mullem,  
waarnemend directeur
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MAAK KENNIS MET… 
Kennen jullie Gijs? Voluit Gijs Goebezig. Een 
goedgemutste en vrolijke kerel. Soms wel een 
beetje ondeugend. En kennen jullie Tess? Voluit 
Tess Handig. Een slimme en verstandige vogel.
Als Gijs wat impulsief is, zal Tess hem sturen. 
En als Gijs wat ondeugend is, zal Tess hem 
uitleggen hoe het anders kan. Ze vormen een 
super duo en heel wat kleuters en leerlingen 
kijken op naar onze twee vrienden.  

De motiverende en positieve zin GOED - GOED 
BEZIG hebben we van hen geleerd. En samen 
oplossingen zoeken bij conflicten en ruzie?  
Daar zijn we nu volop mee bezig, Gijs en Tess 
staan klaar met raad en daad :)

Foto’s en filmpjes van voorbije Gijs en Tess  
momenten zijn terug te vinden op de  
schoolwebsite en op ons YouTube kanaal.

In het WO-thema “Handig die handen” 
gingen we met het 2de leerjaar op bezoek 
naar de slager. We bezochten allemaal de 
plaatselijke keurslager “De Fijnkost”.

We werden er 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…

De liefhebbers kregen dan ook een  
lekker pizzabroodje 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!

SlAgErIjbEzoEK



Op vrijdag 1 maart, was er carnaval op school.  
Iedereen was leuk verkleed en werd 
verdeeld in groepjes.

Elk groepje kon een activiteit in een klas doen 
zoals: pictionary (6B), cactusspel (4B), levende 
memory (4A). Op het einde van ieder spel kon 
je een letter krijgen. Toen alle letters in elke 
activiteit op waren, verzamelde iedereen in 
de turnzaal. Alle letters werden op hun 
plek op het bord geplaatst en zo werd 
de zin zichtbaar en konden we lezen 
waar de trofee verstopt lag. De dief 
had de trofee gestolen en wou hem 
eerst niet teruggeven. Na lang trekken 
werd de trofee van ons.  
Op het einde werd er leuke muziek 
gespeeld en hadden we veel plezier.

Amélie & Isolde.

1 maart carnaval!

Veel kleuters houden van verkleden! En het is nóg leuker 
als we het samen doen. Carnaval is dus een topfeest :)

Dit jaar maakten we kennis met clown Tito. Een super-
leuke, gekke, grappige en vooral heel vrolijke clown. 
Tot hij plots zijn neus kwijtspeelde! We konden  
het verloop van dit verhaal volgen achter het 
schimmengordijn. Dat was leuk. Een verhaal 
maar dan helemaal anders dan we gewoon 
zijn. Na het schimmenspel werden we 
getrakteerd op een lekkere donut.  
Mmmmm…we hoorden niemand klagen… 

Als afsluiter waagden we allemaal nog  
een danspasje. Het was een geslaagde 
voormiddag.

Foto’s van ons carnavalsfeest zijn te vinden 
op de schoolwebsite.

gEKKE NEUzEN, FEEST VIErEN  
EN lEKKEr SMUllEN



DE KlEINE UITVINDEr
Met de 2de kleuters werkten 
we rond het thema “STEM”.

We kwamen te weten wat een uitvinder 
allemaal doet en welke materialen hij 
allemaal kan gebruiken. We leerden hoe 
robots eruit zien, hoe die bewegen en 
praten. We bestudeerden monumenten 
en gebouwen en kwamen te weten hoe je 
tunnels en bruggen kan bouwen.

Ook kwamen allerlei monstertjes voorbij die 
ons proefjes lieten uitvoeren. Proefjes met 
vuur, lucht, water en kleuren. We leerden 
ook dat sommige experimenten lukken en 
dat er zijn die mislukken. Maar de allerleuk-
ste proefjes waren natuurlijk degene die de 
kleuters zelf mochten uitvoeren!

boEKEN - rUIl 
- KAST 
Er staat voor de klas van 
juf Evelyn (van zedenleer) 
een mooie rode telefoon-
cel. Nu iedereen toch een 
gsm heeft, willen we die 
telefooncel graag een 
nieuwe bestemming  
geven. We willen er graag 
een boeken-ruil-kast van 
maken. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen 
een boek dat ze al vaak gelezen 
hebben of waarvoor ze te oud ge-
worden zijn, meebrengen van thuis 
en schenken aan de kast. In ruil 
mogen ze een ander boek kiezen en 
meenemen. We gaan van start met 
dit initiatief na de paasvakantie.
Alvast veel ruil- en leesplezier!

Enkele spelregels:
• Enkel voor leerlingen vanaf het  derde leerjaar.
• Je ruilt per keer maar één boek.• De boeken moeten in een goede staat zijn: volledig, niet gescheurd en er mag niet op geschreven zijn.

• Je mag enkel ruilen tijdens de lesuren. Je vraagt toestemming aan jouw juf of meester. Ze vertellen je wanneer dit het best past.



ma.8  – vr. 19 april 
paasvakantie
ma. 21 april 
paasmaandag – vrije dag
di. 22 april 
instap nieuwe peuters
ma. 29 april 
L1 voorstelling in De Spil
di. 30 april 
L6 jongerenconcert
wo. 1 mei 
vrije dag
zat. 4 mei 
lager - schoolfeest
ma. 6 – vr. 10 mei 
L1 sportklassen
ma. 6 mei 
start inschrijvingen met toewijzingsbrief
di. 7 mei 
L2, L3 en L4 kinderdansvoorstelling
wo. 8 mei 
buitenspeeldag
do. 9 mei 
K2AB oudercontact
zo. 12 mei 
vormselviering 
moederdag
ma. 13 – vr. 17 mei 
L2 sportklassen
di. 14 mei 
K2AB oudercontact
do. 16 mei
L6 fietsexamen
vr. 17 mei 
onthaalnamiddag nieuwe peuters
zat. 18 mei 
eerste communie
do. 23 mei 
kleuter - sportdag 
lager - schoolreis
vr. 24 mei 
vrije dag

ma. 27 mei 
L1, L2 en L3 muziekinitiatie De Harmonie
di. 28 mei 
start vrije inschrijvingen
do. 30 mei 
O.L.H.- Hemelvaart 
L1 en L6 lentefeest
vr. 31 mei 
vrije dag
ma. 3 juni 
K1AB en K3 voorstelling in De Spil 
start nieuwe peuters
do. 6 juni 
K1ABCD oudercontact
zo. 9 juni 
Pinksteren 
vaderdag
ma. 10 juni 
pinkstermaandag – vrije dag
di. 11 juni 
K1ABCD oudercontact
vr. 14 juni 
kleuter - schoolreis
ma. 17 – wo. 19 juni 
L6 OVSG-toetsen
do. 20 – vr. 21 juni 
K3 camping De Vlieger
vr. 21 juni 
kleuter - zomermoment
ma. 24 juni 
L1  - L2 sportdag
di. 25 juni 
L3  - L6 sportdag
wo. 26 juni 
L6 proclamatie - receptie
do. 27 juni 
L1 – L5 oudercontact
vr. 28 juni 
K3 de sprong 
start van de grote vakantie

kalender FAMIlIENIEUwS
Geboorten
Luna  - 17 jan. 2019 
zusje van Noah Devolder (K1C)

Laurette  - 9 feb. 2019 
kleindochtertje van meester Marnik 
(L.O.)

Henri  - 12 feb. 2019 
broertje van Thibeau Phan (K1D)

Odette  - 19 feb. 2019 
dochtertje van juf Eline (L1B) en zusje 
van Jules De Clerck (K1C)

Jurre  - 28 feb. 2019  
zoontje van juf. Hjördis (K3B) en  
broertje van Jelte Van Eenoo (K1B)

overLiJdens
Louise Le Flecher - 16 jan. 2019 
meme van Kamille (L6B), Manon 
(L3A) en Lisa (L2A) Vanthieghem

roger deseyne  - 18 jan. 2019  
vader van meester Geert (L3B) en 
van juf Sien (KGD grootvader van juf 
Lies (zorg kleuter), overgrootvader 
van Siebe (L1A) en van Geike (K1C) 
Decaestecker

Louisa remaut  - 6 feb. 2019 
overgrootmoeder van Jule (L2B) en 
van Laut (K3B) Ternest, Aurélie (L2B) 
en van Alice (K3A) Boddin, Amillia  
Werbrouck (K2B)

Mariette Demeestere  - 9 feb. 2019 
oma van juf Sylvie (K1D),  
overgrootmoeder van Mathis (K3B) 
en van Lune (K1A) Sabbe

silvia Gallon  - 23 feb. 2019  
overgrootmoeder van Leo (L5B), Fons 
(L2B) en Gust (K2B) Goddeeris

Odette Crevits  - 19 maart 2019 
oma van juf Ineke (L6B)

wErElDwATErDAg
We hebben allemaal eens stilgestaan bij het  
gebruik van water. Iedereen mocht drie activiteiten 
kiezen en daarna kreeg je een activiteit toegewezen.

Je kon kiezen uit: koken, media, drama, eenzame sok, highlandgames, 
tote bag, naailes en sjaal maken. Bij het koken hebben we verschillende 
tapenades gemaakt. Een tapenade is een dikke saus. We hebben ook 
rode bietensap gemaakt. En dan, aperitieven maar!

Ulysse


