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Het einde van dit schooljaar betekent dit jaar ook dat we van 
een aantal mensen afscheid moeten nemen. Niet alleen van de 
schoolverlaters die verder in dit krantje nog aan bod komen, maar 
ook van enkele veelbetekenende personen binnen en buiten de 
school.

De wereld draait natuurlijk door en 
ondertussen staan al wat nieuwe 
mensen klaar om hen op te 
volgen.

Ook de ouderraad neemt afscheid. Wouter Devroye en Didier 
Desaranno geven na 5 jaren dienst de fakkel door als voorzitter en 
secretaris. Samen zetten ze hun schouders onder talrijke initiatieven 
die de ouderraad voor onze school organiseert. Het aantal worsten 
die in die periode tijdens festiviteiten werden gebakken, zijn 
ondertussen niet meer te tellen! Merci voor jullie jarenlange inzet!
Ondertussen staan een nieuwe voorzitter en secretaris klaar om de 
kern van de ouderraad te vervoegen. We wensen Stijn, Evy, Inge en 

Cindy veel 
succes toe!

Niet geheel toevallig volgt onze trouwe 
secretariaatsmedewerker Chantal het 
voorbeeld van Mark en verlaat ook zij de 
organisatie eind augustus. Chantal zag de 
school de voorbije 31 jaar sterk veranderen.  
In al die jaren was Chantal hét gezicht van 
‘ons secretariaat’. Haar job is ondertussen ook 
niet meer te vergelijken met de job toen ze 
er als jonkie invloog. De laatste weken van 
het schooljaar hebben we binnen de school 
op ludieke wijze nog eens teruggeblikt op die 
jarenlange verbondenheid van Chantal met 
De Vlieger.
Merci Chantal voor al die jaren trouwe inzet! 
Het wordt geen gemakkelijke klus om jou 
op te volgen, maar de nieuwe generatie is 
ondertussen al deskundig opgeleid! Misschien 
toch niet te snel heel 
ver weglopen… Ilse en 
Celine zullen je zeker nog 
wel eens nodig hebben 
volgend schooljaar!

Carl Vangheluwe
directeur

Meester Aurel die blijft nog 
even bij ons, maar gaat op 
1 november 2018 ook met 
pensioen. Om hem nog wat te 
sussen kreeg hij op de valreep 
nog een nieuw digitaal bord in 
zijn klas.  Misschien blijft hij op 
die manier nog wat langer??

Gewezen directeur van De Vlieger en huidige directeur 
coördinatie van onze scholengemeenschap, Mark Develtere, gaat 
eind augustus met pensioen. Mark bouwde een carrière uit in de 
school van meester tot directeur.  Tot op vandaag plukken we 
nog steeds de vruchten van zijn engagement voor de school.  
Denk maar aan de oprichting van de kleuterafdeling tot het 
mogelijk maken van het nieuwbouwproject! Daarna engageerde 
hij zich de laatste jaren verder voor de scholengemeenschap 
SBS Roeselare.  Vanuit het stadhuis zorgde hij ervoor dat de 3 
basisscholen van onze scholengemeenschap konden uitgroeien 
tot de stevige scholen die ze op vandaag zijn.
Merci Mark, we wensen je een verdiend pensioen toe!
Mark wordt niet rechtstreeks vervangen in zijn functie. Zijn taken 

worden opgevangen door de 3 directeurs 
van de basisscholen en een stafmedewerker 
voor de scholengemeenschap, Ilse Hoet.  Het 
stedelijke onderwijs (basisscholen + DKO’s) 
krijgt er op zijn beurt een nieuwe directeur 
interne organisatie bij. We wensen onze 
nieuwe collega’s ook veel succes toe met hun 
nieuwe professionele uitdaging!

Afscheid van ...

 Welkom aan ...
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camping de vlieger

Eindelijk was het zover, 14 juni: camping ‘De Vlieger’. Een groot avontuur voor onze ‘grootste’ kleuters. We 
zouden een nachtje kamperen op school. 
Er stond voor deze tweedaagse héél wat op het programma. We 
begonnen met een namiddag aan zee, waar we samen speelden op 
het strand: kastelen bouwen, putten graven, schelpen zoeken,… maar 
waar we vooral ook samen genoten van een lekker ijsje. 
Terug op school stond de aperitief al op ons te wachten. Daarna aten 
we gezellig samen frietjes en speelden nog eventjes buiten. Bijna tijd 
om te gaan slapen, maar eerst allemaal in de douche om al het zand 
van ons af te spoelen. 
Na het verhaaltje was het dan echt tijd om te gaan slapen… Laat ons 
zeggen dat het voor sommigen een hele korte nacht was! Het blijft 
voor iedereen een groot en spannend avontuur. 

naar de boerderij

De eerste dag na de paasvakantie trokken de eerste kleuterklassen naar de kinderboerderij in Torhout. Op een 
speelse manier mochten we kijken, voelen, horen, ruiken en proeven op het erf. We 
kregen heel wat dieren te zien en mochten even meehelpen met de boer door enkele 
dieren te voederen. 
Verder in het thema bouwden we een maquette van 
de boerderij. Vooral de kleuters brachten ideetjes 
aan en kwamen spontaan tot het benoemen van 
dieren met hun eigenschappen en passende voeding 
of woonst. Door te knippen, vullen, plakken, tekenen 
of stapelen kwamen we tot een leuk resultaat. 

Op dinsdag 12 juni 2018 kreeg  klas 2C, dankzij de papa 
van Alice, de kans om naar de bakkerij-school (MSKA) 
op bezoek te gaan.  Samen met bakker/meester Andy 
kregen we een aangename rondleiding en mochten we 
zelf de handen uit de mouwen steken.  Eerst konden 
we proeven van de broodingrediënten om ze daarna 
te gaan mengen en kneden.  Na de nodige rijs-tijd 
mochten we het deeg  ‘vlechten’  alvorens te bakken.   
De dag nadien kregen we onze verse vlechtbroodjes 
mee naar huis.  Ondertussen is alles opgesmuld, maar 
de foto’s vind je nog steeds op onze 2C-klasblog.
Wie ook eens wil proeven van de MSKA-producten, 
kan elke vrijdag van 11.30u. tot 15.15u. terecht in de 
bakkerijwinkel van deze afdeling in de Groenestraat.   
(mskaroeselare.be)

bakkerijbezoek

hoog in de lucht

In het 2de kleuter werkten we rond het thema: ”Hoog 
in de lucht”.
We kwamen te weten wat er allemaal hoog in de 
lucht vliegt. Van vogels tot raketten, van wolken 
tot vliegtuigen. Om dit alles wat beter te begrijpen, 
trokken we op maandag 4 juni naar de vliegclub in 
Moorsele. 
Daar mochten we eens de start- en landingsbaan 
bekijken, zagen we een verkeerstoren en maakten we 
kennis met een echte piloot.
Als kers op de taart mochten de kleuters ook 
plaatsnemen in het vliegtuig en zich zelf eventjes een 
echte piloot wanen.
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stap 2abc

Op 8 mei gingen we met het 2de leerjaar op bezoek bij De Stap. Dit is de academie 
voor muziek, dans en woord. We startten met een toneelopwarming in de kelder van 
de academie. Sommigen van ons konden bijna met hun tong aan het topje van hun 
neus. Na de opwarming lukte het super om de opdrachten goed uit te voeren. Er zit 
echt wat acteertalent in het 2de! Hierna trokken we naar de mooie danszaal. Daar 
oefenden we een dansje in. Het was wel wat oefenen met links en rechts, maar op het 

einde vlotte het wel. We 
sloten de voormiddag af met muziek. We oefenden 
de piano, gitaar en trombone. Bij die laatste zagen 
we veel bolle kaken en hoorden we hier en daar zelfs 
een protje klinken. We vonden het echt wel leuk 
en misschien starten er wel een aantal leerlingen 
volgend jaar om verder te oefenen.

Broederschool Klein Seminarie Burgerschool

Prizma Barnum VTI VMS

MSKA VISO

Sint-Jozef 
Brugge

twijfelt

na de vakantie zoeken zij andere oorden op...
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kalender

Familienieuws

geboorten

Arthur 
zoontje van juf Sylvie (K1D) en broertje van Mathis 
(K2A) en Lune Sabbe (K1C)

26 februari 2018

overlijdens

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

30 augustus 2018 
onthaalnamiddag 
kleuter + L1 
+ nieuwe leerlingen L2-L6
3 september 2018 
eerste schooldag

5 september 2018 
XperiLab L6
6 september 2018 
ouderraad
11 september 2018 
infoavond K1, L1 en L2
13 september 2018 
infoavond K3, L5 en L6
17-21 september 2018 
sportklassen L4
18 september 2018 
infoavond K2, L3 en L4
19 september 2018 
XperiLab L5

1 oktober 2018 
vrije dag
5 oktober 2018 
dag van de leerkracht
8 – 12 oktober 2018 
sportklassen L3
12 oktober 2018 
onthaalnamiddag nieuwe peuters
19 oktober 2018 
dag van de jeugdbeweging
21 oktober 2018 
ontbijt voor ouders en kleuters K1AB
29 oktober – 2 november 
herfstvakantie
1 november 2018 
herdenkingsstoet

Berk 
zoontje van Mathias Lauwyck (ICT-coördinator)

6 mei 2018

Esmee 
zusje van Alexander Callens (K2B)

13 mei 2018

Pieter Paul Remaut 
schoonvader van meester Geert (L3B)

28 maart 2018

Dominique Claeys 
schoonvader van juf Ellen (NCZ)

25 april 2018

Elise Delbaere 
mama van Amillia Werbrouck (K1B)

 27 april 2018

Jozef Mestdagh 
opa van Conny Debals (poetsvrouw) en overgroot-
vader van Fien (L6A) en Nell Debals (L4B)

5 mei 2018

Leona Yssers 
overgrootmoeder van Robine Coeman (K2B)

16 mei 2018

Rune 
broertje van Stan Verledens (K1C)

29 mei 2018

Liv
zusje van Sem Vandepoele (K1B)

12 juni 2018


