Woordje van de directie
Welkom 2018…

De evoluties binnen het onderwijslandschap zorgden
dit jaar ook voor enkele uitdagingen. De opstart van de
‘ondersteuningsnetwerken’ liep niet overal van een leien
dakje, maar gelukkig konden wij snel met de juiste mensen
aan de slag.

De woorden van bij de opstart van het
schooljaar zijn nog niet koud en ondertussen
hangen de Jingle ballen, al of niet van
Geubels, al op veel plaatsen in de kerstboom.

Elk jaar wensen we elkaar een goede gezondheid toe. Een
aantal leerkrachten en collega’s hebben of hadden recent te
kampen met gezondheidsproblemen. We wensen hen bij
deze een spoedig herstel en opnieuw een goede gezondheid
toe in het komende jaar!

Het voorbije jaar 2017 bracht ons wat extra tijd en ruimte
om de schoolwerking van De Vlieger terug wat op zijn plooi
te laten vallen. Ondermeer onder impuls van wat vers bloed
in het schoolteam ontstaan er nieuwe initiatieven en worden
de traditionele gewoontes en concepten al eens onder de
loep genomen.

Verder in dit krantje nog wat aankondigingen van
evenementen waar we jullie graag op uitnodigen: de
kaarting voor de volledige school, een schoolfeest voor
de kleuterafdeling en opnieuw een infoavond voor nieuwe
peuters. In ieder geval weer een gevuld programma!

Niet vernieuwen om te vernieuwen, maar met een kritische
blik de zaken laten mee evolueren met de hedendaagse
noden en behoeften binnen en buiten de muren van onze
school.

Proost op het nieuwe jaar!

Leerlingenbevraging
Alle leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas vulden digitaal een vragenlijst in. Bij elke vraag
konden ze kiezen uit: nooit, meestal niet, meestal wel of altijd.
De volledige uitslag van de 28 vragen kan je vinden op de website van de school. Maar hier alvast een
voorsmaakje.
nooit

meestal niet

meestal wel

altijd

Ik kom graag naar school.

1,4 %

8,3 %

72,4 %

17,9 %

Ik vind wat ik op school leer boeiend
en interessant.

0,7 %

10,3 %

58,6 %

27,6 %

Er zijn duidelijke regels op school,
zodat ik weet wat ik mag of niet.

0%

2,7 %

36,6 %

60,7 %

Ik word gepest op school.

75,2 %

18,6 %

5,5 %

1,4 %

Ik heb vrienden op school.

0,7 %

0,7 %

17,24 %

81,4 %

De leerkrachten geven op een
goede en leuke manier les.

1,5 %

0,7 %

44,1 %

53,7 %

Als team leren we eruit dat onze leerlingen zich meestal goed voelen op school. Er is een warm klasklimaat, de lessen zijn
meestal interessant en de leerkrachten geven ook op een goede manier les.
Anderzijds zijn er ook een aantal kinderen die zich alleen of gepest voelen op school. Toch hebben de meeste kinderen altijd
één of meer vrienden. We blijven waakzaam en willen hier verder aan werken!
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Cinema
Van de sint kregen we een cinematicket cadeau!
Daarmee gingen de kinderen van het eerste, tweede en
derde leerjaar naar de film ‘Het gouden hoefijzer’.
Het vierde, vijfde en zesde leerjaar gingen met de fiets
richting cinema om daar de film ‘helden’ te bekijken.
Twee films met heel wat grappige, spannende en zelfs wat
romantische (in de film én in de zaal) momenten!
Dank u sinterklaaaasje!

Als je ‘nieuwe’ gezinnen kent die geïnteresseerd zijn in onze
school en die eventueel hun kind(eren)volgend schooljaar
bij ons willen inschrijven, wil hun contactgegevens aan ons
secretariaat opgeven. Het is de bedoeling om hen ook uit
te nodigen op de infoavond van donderdag 25 januari 2018.

American games
Bezoek kapper
In het eerste kleuter zaten we met de handen in het haar,
want we werkten het thema ‘kapper’ uit. We startten met
een bezoek aan kapsalon ‘Forbici’, waar we met open
armen werden ontvangen. Daarna kriebelde het om onze
eigen klas om te toveren tot een echte kapperszaak. We
experimenteerden met allerlei kappersspullen: krulspelden,
haardrogers, kammen, borstels, gel, shampoo, … . Maar
het plezier van het kappen was plots voorbij toen Jules de
klaspop ontdekte dat er een luis in zijn haar zat. Gelukkig
wisten wij er raad mee. Het thema werd afgesloten met
een GEKKE HARENSHOW. Alle remmen los en even defileren
over de rode loper!

Op 28 november werden we met de derde graad verwacht
in de sporthallen van Roeselare om te proeven van de
American games! Het werd een onvergetelijke, sportieve
voormiddag! De kinderen genoten er met volle teugen van
de soms minder gekende sporten. Ze zetten dan ook hun
beste beentje voor!
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De sint op bezoek bij de peuters

Bebat

Het was weer zover! De sint
en zijn grote bende pieten
kwamen op bezoek! Dit jaar
maakten ze hun entree met
een leuk rood fietskarretje van
het zorgbedrijf. Iluna vroeg
zich echter wel af waar het
paard Slecht-weer-vandaag
was??? Vanachter het raam
verwelkomden we hen met
gemengde gevoelens.

Op onze school staan tonnen van Bebat waarin wij gebruikte
batterijen verzamelen. Per kg. batterijen sparen wij punten.
Deze kunnen we dan uitwisselen voor spullen.
Wij ruilden onze punten voor twee plooitafels waaraan onze
peuters ’s middags rustig kunnen eten.

De ene peuter was super
enthousiast, terwijl de andere
het maar niks vond, en nog
een andere het been van juf
Sofia en juf Charlotte opzocht. Het was een kort bezoek
vol
verrassende
momenten. Er werd
gezongen, gedanst
en pakjes uitgedeeld.
Het was een zeer
geslaagde dag en we
kijken alweer uit naar
volgend jaar! :)

Sinterklaas 1e graad
Over de hele speelplaats verstopte minipiet foto's van
sinterklaas.
Sinterklaas op reis, de sint in bed, de pieten met de sint op
de tandem,...
In groepjes van 5 moesten we de juiste prent zoeken en
over die prent enkele vraagjes oplossen bij de
juffen en meesters. Wie kon als eerste alle prenten vinden
en de vragen juist beantwoorden?
Omdat het de sint zijn verjaardag was, waren we allemaal
winnaars!

Familienieuws
Geboorten
Dean 				
broertje van Zoë Declercq (K1C)

29 september 2017

Odile 				
dochtertje van juf Ellen (NCZ)
Rosalie 				
zusje van Olivia Louage (K1A)

24 oktober 2017
27 oktober 2017

Niene 				10 november 2017
zusje van Maxime Seys (K3A)
Isaac 				
15 november 2017
broertje van Ellie Viaene (K1D)

Huwelijken

Gudrun Demeyere en Mieke Deschuytter
10 november 2017
ouders van Nathan Demeyere (L6A)
We nemen graag familienieuws op van onze leerlingen, als wij
daarvan op de hoogte zijn gebracht. Onze verontschuldigingen
voor elke vergetelheid.
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Kalender

25 5

21

gehoortest (L1C)

instap nieuwe peuters

22
feb.

medisch consult (L1C)
leeruitstap ARhus (L2B)

16

oudercontact (K2)

26

De Spil: Vogelvlucht (L2)

18

oudercontact (K2)

27
feb.

vaccinaties (L5)
leeruitstap AZ Delta (L2AC)

19

onthaalnamiddag voor peuters die starten in februari

28

ouderraad

22

Kronkeldiedoe (L1 & L2)

23

De Spil: De sneeuwman (L1)

24

gehoortest (L1AB)

25

medisch consult (L1A)
infoavond voor kandidaat peuters °2016

dec.

8

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

jan.

kerstvakantie

feb.

feb.

instap nieuwe peuters

3

kaarting

feb.

leeruitstap ARhus (L2A)
leeruitstap AZ Delta (L2BC)

mrt.

5

De Spil: Schots en scheef (K1AB)
leeruitstap Gravensteen Gent (L3)

6

De Spil: Schots en scheef (K1CD)

7

pedagogische studiedag

8

oefensessie voetgangersexamen (L4)

mrt.
mrt.
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schoolfeest: kleuteroptreden

14

leeruitstap Bob De Bouwer (K1AB)
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voetgangersexamen (L4)

23

onthaalnamiddag peuters die starten na Pasen

29

leeruitstap Kakelend Kippenmuseum (K2)

30

paaseierenraap (kleuter)
tussentijds rapport (lager)

mrt.
mrt.

Kaarting

heksenklassen (L1 & L2)

15
mrt.

Zaterdag
3 februari 2018
vanaf 14u.

mrt.

mrt.

2 13

apr.

apr.

paasvakantie
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5

vaccinaties (L1)
De Spil: De stroom (L6)

8

medisch consult (L1B)
leeruitstap ARhus (L2C)

9

medische consulten (L5A) De Spil: (L2)
tussentijds rapport (L1)
De kleine zeemeermin

feb.
feb.
feb.

12 16
feb.

17
feb.

feb.

krokusvakantie

instap nieuwe peuters
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