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woordje van de 
directie
De Westvlaamse streektaal kent een heel 
mooie uitdrukking om te benadrukken 
dat je erg trots bent op iets of iemand: 
‘preus lik fjirtig’. Als directieteam zijn we 
vaak erg ‘preus’ op onze Vlieger.  Het is 
niet erg typisch voor een West-Vlaming 
om dit te durven zeggen. Maar we willen 
graag eens onze trots met jou delen.

We zijn ‘preus lik fjirtig’:

• op onze leerlingen omdat ze blijven 
spelen, leren en studeren in steeds 
weer wisselende omstandigheden, 
ze tonen elke dag weer wat voor een 
veerkracht ze hebben.

• op onze ouders omdat we samen 
blijven werken aan de ontwikkeling 
van de kinderen, we kijken vol 
bewondering naar de creatieve 
oplossingen die worden gevonden 
om het hoofd te bieden aan de 
praktische moeilijkheden die Corona 
met zich meebrengt.

• op ons team omdat iedereen 
steeds opnieuw klaar staat om in te 
springen wanneer er collega’s ziek 
zijn of in quarantaine moeten, de 
drive waarmee er elke dag voor de 
kinderen wordt gezorgd en les wordt 
gegeven is straf, heel straf.

• op ons doorlichtingsrapport omdat 
de inspectie bevestigt dat we ‘goed 
bezig’ zijn, dit is een hart onder 
de riem voor iedereen die helpt 
meebouwen aan onze school.

Laat ons allemaal samen ‘deure blijven 
doen’ en samen school blijven maken!

Brecht Van Mullem - directeur 
Lies Vanthournout  - wnd. adjunct-directeur

In de week van 29 nov. kregen we niet alleen 
bezoek van sinterklaas maar we kregen 
ook een inspectieteam over de vloer. Onze 
school werd vijf dagen lang doorgelicht door 
twee inspecteurs. Ze onderzochten of onze 
school kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt, 
of wij onze kwaliteit goed bewaken en ze 
bekeken de veiligheid en de hygiëne van 
onze gebouwen.

Het werd een lange, spannende week voor 
het team maar op vrijdag kregen we het 
verlossende verslag: een gunstig advies, 
zonder meer. Dit betekent dat we geen grote 
opmerkingen of verbeterpunten kregen. 

De inspectie was vol lof over de manier 
waarop we met het hele team samen school 
maken, over de vele vernieuwingen en over 
de voortdurende kwaliteitsbewaking. We 
kregen niet alleen een pluim voor de mooie, 
nette gebouwen en materialen, maar vooral 
voor het functionele gebruik ervan.

Ook de leerlingen en een paar ouders 
werden bevraagd. Als feedback vanuit die 

gesprekken kregen we het volgende te lezen: 
leerlinggericht, ondersteunend, kleurrijk, 
jong (= dynamisch) team, energiek, kwaliteit, 
origineel, vernieuwend.

We zijn natuurlijk super tevreden en trots 
met dit resultaat. 

Wie het volledige verslag wil 
nalezen, kan dit binnenkort op 
www.onderwijs.vlaanderen.be.

Een goed rapport
voor het team van SBS De Vlieger
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Wat wil je later worden?
vroeg de juf.

Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan,

ik wist het niet.
Ik dacht dat ik al iets was.

Toon Hermans



Op 29 oktober stond onze Rumbeekse 
Warmathon terug op het programma.

Samen met de VBS De Verrekijker organiseren 
we dit loop-evenement ten voordele voor A 
Cure for ALS. Bijna 600 leerlingen trotseerden 
de wind, regen en koude en liepen dapper 
heel wat rondes  op het sportpark. We konden 
de sportievelingen belonen met een mooie 
goodiebag dankzij onze sponsors!

Na de leerlingen kwamen heel wat ouders  langs 
om ook hun beentjes te strekken.

We zijn heel opgetogen om  een bedrag van  
€ 8 855,12 te kunnen schenken.

We kijken al uit naar volgend jaar om jullie 
opnieuw te kunnen uitnodigen!

warmathon

theatervoorstelling 
‘de liedbanaan’
De lucht is blauw en het gras is groen. Dat is nu eenmaal 
zo, daar is niets aan te doen. Het is zoals het is. En daar valt 
niet veel meer over te zeggen.

Of toch? Want in de wonderlijke wereld van Yves Bondue 
en Steef Coorevits worden doodgewone dingen des levens 
behoorlijk vrolijk, absurd en onverwacht benaderd. Ze 
toveren keer op keer een fantastisch lied uit hun hoed, 
ook dit keer in hun zoektocht naar ‘De Liedbanaan’. Ze 
goochelen met liedjes op een grasmat die in één minuut 
zo groen groeit als een biljartlaken, biljarten met een 
reuzenzon die op en neer deint op de diepe zee, pittig 
piratenwater... 

De sint trakteerde alle kleuters met deze fantastische 
theatervoorstelling op school, we genoten 
van de eerste minuut tot de laatste seconde! 
(www.yvesbondue.be)

Als we gaan slapen, is het donker en als we opstaan, is het licht.  We 
vertelden over de maan en de sterren, over de zon, … .  We gingen 
kijken wat donker en licht is en wat we kunnen gebruiken om licht te 
maken.  In ons donker hoekje mochten we spelen met allerlei lichtjes 
en lampjes.  Op de lichttafel exploreerden we met doorschijnende 
materialen, blokken en vormen.

De ochtend- en avondrituelen mochten ook niet ontbreken.  Zo 
hebben we onze tandjes leren poetsen in de klas.  Dat was een leuke 
ervaring voor onze kapoenen.  En niet vergeten… ‘wij houden van jullie 
van hier tot aan de maan … en terug!’

donker en licht - dag en nacht 
in het eerste kleuter

Hallo Vliegertjes, het zesde leerjaar hier.

Vandaag zullen wij vertellen over onze reis op de 
milieuboot. Maar nu denken jullie waarschijnlijk: ‘Wat is 
een milieuboot?’

Wel Vliegertjes, op de milieuboot doe je allemaal proefjes. 
Je test of het water gezond is voor de vissen en andere 
dieren die daar leven. We ontdekten dat er veel te veel 
plastic op de aarde ligt. We leerden hoe we aan drinkbaar 
water komen en nog zoveel meer. We zaten op het kanaal 
Roeselare-Leie. We zaten op het dek en de gids leerde ons 
dingen over de streek. We hebben veel bijgeleerd en leuke 
dingen gedaan. Het was dus een leuke rit op de milieuboot.

Lieve groeten, het zesde leerjaar.(Alexia en Thomas 6B)

milieuboot



De maand januari is traditioneel de maand 
van de goede voornemens. Voor de kinderen 
van de lagere school werd het ook tijd om een 
aantal afspraken rond stiptheid opnieuw in 
de kijker te zetten. We focusten op volgende 
actiepunten:
• steeds op tijd op school: bij het tweede 

belsignaal ’s morgens zijn de leerlingen 
bij de klasdeur

• alle taken worden op het afgesproken moment ingediend
• na elke speeltijd staan de leerlingen bij het tweede belsignaal in de rij
• we vergeten niets thuis wat we nodig hebben op school en anderzijds vergeten we niets op 

school wat mee moet naar huis

Samen met Gijs en Tess koppelden wij er een challenge aan: elke klas kreeg een knikkerpot met 
daarin drie knikkers per leerling. Telkens een leerling niet in orde was, moest er een knikker uit de 
pot. De klas die op het einde van de maand januari (procentueel) het meeste knikkers overhield, 
won de uitdaging en werd de “meest stipte klas”.

De winnende klas werd 5A. Zij mogen op een zonnige dag met de klas gaan picknicken op een 
speelplein. De school biedt het aperitief aan !

Gijs en Tess lager
op zoek naar de “meest stipte klas”
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Altijd feest als sinterklaas en de pieten in het land zijn. Ook 
zijn bezoek op school is een echte hoogdag.

Dit jaar merkten de kleuters dat piet zich een beetje 
verdrietig voelde. Zijn zangtalent is niet zo goed en daar 
wilde hij aan werken. Zo kwam piet bij ons op school 
terecht. Hij oefende veel, deed zijn uiterste best, maar 
tevergeefs. Een echte zanger zal hij niet worden. Maar piet 
ontdekte wel dat hij veel andere talenten heeft en daar 
is hij erg trots op! Bovendien zorgde de fanfare voor een 
muzikale noot tijdens het sinterklaasfeest, aan sfeer en 
ambiance was er dus geen gebrek.

De leerlingen van het lager werkten dan weer samen aan 
een actieplan ‘fit worden met De Vlieger’. Enkele pieten 
waren toch wat aangekomen tijdens de coronaperiode, 
tijd dus voor extra beweging.

Ze slaagden in deze opdracht en sinterklaas was zeer 
tevreden over ieders inzet.

Conclusie: we genoten van een méér dan geslaagd 
sinterklaasfeest!

zie ginds komt...



Op 25 november zijn we naar de 
talentenbeurs geweest. 

We werden eerst in verschillende groepen 
verdeeld, daarna kregen we een zakje 
met een folder en een pen in.

We gingen langs het VABI waar we het 
juiste eten bij het juiste dier moesten 
plaatsen en we kregen toen een 
peterselieplantje mee naar huis.

Dan kwam je bij het VTI, daar hebben we 
verschillende proefjes gedaan zoals met 
een speciale bril kajakken.

Bij het VISO kon je vlechten leren maken 
in het haar van een pop. Je kon ook een 
sleutelhanger maken of nagels lakken en 
schminken. Je kon ook een pop verversen 
(gelukkig deed de pop niet echt kaka of 
pipi…).

En als laatste had je de Burgerschool 
waar je bolletjes kon plakken op een witte 
muur of piano spelen.

Zo, dat was onze uitstap naar de 
talentenbeurs. Hopelijk hebben jullie veel 
bijgeleerd.

Liefs, Axelle en Nel (6B)

talentenbeurs

onder voorbehoud van de coronamaatregelen

di. 1 februari ‘22 
L6 - studio Globo
do. 3 februari ‘22 
Infoavond kandidaat peuters °2020
ma. 7 februari ‘22 
L1 - De Stap: dansvoorstelling
do. 10 februari ‘22 
L2 - De Stap: dansvoorstelling 
L2B  - bezoek aan de bib
ma. 21 - do. 24 februari ‘22 
L1 - oudercontacten
wo. 23 februari ‘22 
K - carnaval kleuter
do. 24 februari ‘22 

L2 - De Spil
vr. 25 februari ‘22 
L - carnaval lager
ma. 28 februari ‘22.- vr. 1 maart. 
K/L - krokusvakantie
ma 7 - vr. 11 maart ‘22 
L6 - sportklassen
di. 8 maart ‘22 
L1/L2 - infoavond kabouterklassen
wo. 9 maart ‘22 
K1 - leeruitstap: rondrit
ma. 14 maart ‘22 
L3 - leeruitstap Gravensteen + De 
Brielmeersen

wo.16  - vr. 18 maart ‘22 
L1/L2 - kabouterklassen
ma. 21  - vr. 25 maart ‘22 
L5 - sportklassen
vr. 25 maart ‘22 
P - onthaalvoormiddag nieuwe peuters
do. 31 maart ‘22 
K2 - leeruitstap Kakelend Kippenmuseum 
L2C - bezoek aan de bib
vr. 1 april ‘22 
K - paaseierenraap
ma. 4  - vr. 15 april ‘22 
K/L - paasvakantie

GEBOORTES

9 december 2021 
Milan Devos 
broer van Hannah (K3A) en Luna (P1A)

17 december 2021 
Chloë Baeckelandt 
zus van Zoë (L1B) en Dean (K2B) 

27 december 2021 
Vigo Maenen 
broer van Thor (L1A) en Oden (K1B)

2 januari 2022 

Sedra Abassi 
zus van Ebrar (L6A), Mohammad (L4A) 
en Hamza (L2B)

23 januari 2022 
Kasper Cohen 
broer van Sennah (L1A) en Noah (K2A)

OVERLIJDENS

23 januari 2021 
Jean-Pierre Vandewynckele 
opa van Ruben (L6A), Vic (L2B) en 
Wouter (K3A) Vandewynckele

familienieuws

Goed beheersen van eenvoudige 
hoofdrekenoefeningen, de 
maal- en deeltafels, wiskundige 
basisoefeningen,…  is een must om 
verdere complexe oefeningen aan 
te kunnen. Onder ‘goed beheersen’ 
begrijpen wij dat kinderen deze 
oefeningen snel en correct kunnen 
oplossen. Regelmatig inoefenen is heel 
belangrijk en zorgt voor automatisatie.

Het team maakte recent kennis met 
CALCUPAL, een digitaal programma 
dat kinderen thuis en op school toelaat 
om snel en veel te oefenen. Ouders, 
leerkrachten en de school kunnen 
vorderingen makkelijk opvolgen en 
krijgen beter zicht op de moeilijkheden 
waar kinderen op botsen. Zo kunnen 
we oefeningen aanbieden op maat van 
elk kind.

De leerkrachten van de eerste graad 
zijn volop bezig om dit systeem in 
gebruik te nemen. We zijn er immers 
van overtuigd: als de basis goed zit, 
kunnen onze leerlingen moeilijkere 
wiskundeoefeningen aan!

wiskunde 
stevig inoefenen


