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Beste ouders
Zoals elk jaar is de opstart van het schooljaar toch wel spannend.  Voor leerlingen en ouders, maar tevens voor de juffen, 
meesters, alle medewerkers en de directeur. Zeker wanneer er zoals dit jaar wel wat veranderingen zijn.  Lees je even deze 
‘korte’ opsomming mee?

nieuwe functies, nieuwe mensen
‘Mark en Chantal’ genieten ondertussen al van hun eerste pensioenmaanden.  Binnen 
de stadsorganisatie werd mede door het pensioen van 
Mark Develtere een directeur interne organisatie van 
het stedelijk onderwijs aangesteld. Bert De Smet heeft 
ondertussen al sinds augustus de eer om met ons te 
mogen samenwerken.  
De scholengemeenschap kreeg ook extra ondersteuning 
d.m.v. het installeren van een stafmedewerker, Ilse 
Hoet.
In elke school werden mensen met ervaring in 
de onderwijspraktijk deeltijds aangesteld in het 
directeursambt.  In SBS De Vlieger werd meester Brecht 
de nieuwe adjunct-directeur. Hij trakteerde hiervoor 
reeds rijkelijk op de info-avonden in september. 
In de secretariaatswerking van de school moest het 
werk van Chantal natuurlijk overgenomen worden. De 
taken werden herverdeeld tussen Ilse Huyghebaert 
en Celine Wybo. Leen Demeulemeester komt dit jaar 
ook ons team versterken.  Ilse tref je altijd aan in ons 
secretariaat.  Zij is het eerste aanspreekpunt voor 
iedereen die met een vraag zit rond administratieve of 
algemene zaken.

Meester Aurel met pensioen
Je merkt wel een constante in dit verhaal.  Meester 
Aurel verlaat ons… Na ontelbare jaren dienst en 
verhalen die terugkeren tot in de tijd dat de dieren 
nog spraken, neemt hij afscheid van De Vlieger. De 
school waar hij ooit als jonkie aan zijn carrière begon. 
Op 1 november verlaat hij als iets minder jonkie zijn 
werkplek. 
Men zegt dat hij er ‘klaar’ voor is.  We weten in ieder 
geval dat hij er tot de laatste dag voor gegaan is en 
dat hij de geschiedenis van deze school een stuk mee 
heeft helpen bepalen! Heel wat oud-leerlingen hebben 
blijvende mooie herinneringen aan de spreekwoord-meester die een fascinatie had voor 
alles wat met de ‘groote oorlog’ te maken had! 
In zijn afscheidsweek blikken we daar ook graag op terug! 
Merci meester Aurel! Geniet met volle teugen van de mooie tijd die komt!

En in de klassen?
K3B: juf Hjördis is afwezig omwille van 
moederschapsbescherming. Wat dus betekent dat ze een 
kindje verwacht. Proficiat! Juf Kiara vervangt juf Hjördis tot 
eind april.
K1CD en K1B: juf Jozefien is in de klas aanwezig als duopartner.  
Zij is momenteel ook verbonden aan de school via het nieuwe 
‘lerarenplatform’.
K2A: juf Ann-Sophie is tijdelijk vervangen door juf Raïna tot 
aan de herfstvakantie. Daarna heten we juf Ann-Sophie terug 
van harte welkom.
L1B: juf Eline heeft ons reeds verklapt dat ze ook zwanger is. 
Vanaf maart 2019 moeten we ze dus ook een tijdje missen in 
de klas.
L1A, L2A en L2C: Juf Fien vult de duobanen aan. Na de 
herfstvakantie laat ze L1A en L2A achter zich en komt ze in L3B 
en L4 terecht! Dit omdat meester Aurel na de herfstvakantie 
ook zijn welverdiend pensioen inzet!
In L2A verwelkomen we juf Nathalie. Een juf met al wat 
ervaring die vroeger ook nog in De Vlieger tewerkgesteld was.  
Ze komt met plezier ons team vervoegen!
L4A: meester Bart kreeg hier onderdak. In de klas waar 
meester Aurel zich gewillig opzij liet zetten om zich nog 2 
maanden ambulant in te zetten. 
L5B: Juf Sien heeft hier dit jaar volledig postgevat.  Ze 
duwde daarmee juf Evelyne zachtjes in de 
rol van zorgjuf.  Juf Evelyne is daar 
zo dankbaar voor dat ze na de 
herfstvakantie terug voltijds aan 
de slag gaat! Ze neemt er de 
duo-baan in L1A en L2A graag 
bij.

Carl Vangheluwe 
directeur
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systematische contactmomenten clb

Met het nieuwe decreet rond leerlingenbegeleiding kregen de medische consulten 
(onderzoeken) een nieuwe naam nl. systematische contactmomenten.
De organisatie en planning van die momenten werden ook gewijzigd. Er zijn 
minder onderzoeken en ze worden in andere kleuter- en leerjaren gepland. Voor 
dit schooljaar is er nog een overgangsjaar met een aparte planning.
De ouders van de kinderen uit de eerste kleuterklas (K1AB) krijgen vanaf dit schooljaar een persoonlijke 
uitnodiging om samen met hun kleuter langs te gaan op het CLB. Daar kunnen ze meteen kennis maken met de 
schoolarts en de verpleegkundige die verbonden zijn aan onze school.
In de tweede kleuterklassen komt de verpleegkundige dit jaar nog langs op school voor een beperkt onderzoek. 
Vanaf volgend schooljaar valt dit contactmoment weg.
De kinderen van het eerste leerjaar gaan voor een uitgebreid onderzoek naar het CLB in de Kattenstraat.
Er is ook een beperkt onderzoek voorzien voor het vierde leerjaar. Maar aangezien de leerlingen van het huidige 
vierde leerjaar vorig jaar nog gezien werden in het derde leerjaar, wordt dit contactmoment gedurende dit 
schooljaar niet uitgevoerd. Vanaf schooljaar 2019-2020 komt dit ook op de planning.
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar komt er vanaf 2019-2020 een volledig systematisch contact. Aangezien 
onze leerlingen vorig jaar gescreend werden, wordt dit tijdens dit overgangsjaar een beperkt onderzoek op 
school.
Alle contactmomenten worden steeds aangekondigd via Gimme.
Achteraf krijgen de ouders steeds een schriftelijk verslag.

Enkele dagen geleden gingen alle klassen van het 
2de leerjaar op educatieve verkeerswandeling door 
Rumbeke.  Samen met enkele medewerkers van de 
politie bekeken we de belangrijkste verkeersborden 
in de schoolbuurt.   We leren die borden ook in de 
wekelijkse verkeerslessen op school, maar ze in het 
echt zien, is toch nog altijd een stukje leerrijker!
Daarnaast namen we op enkele gevaarlijke punten 
even de tijd om de verkeerssituatie te leren inschatten:  
een hindernis op het voetpad ontwijken, tussen een 
geparkeerde wagen stappen, veilig oversteken aan de 
schoolpoort,…
Dankzij deze voormiddag kunnen de leerlingen terug 
een stukje bewuster en veiliger naar school komen! 

verkeerswandeling 2abc

Naar aanleiding van 
de WO-lessen over de 
herfst, gingen we met 
alle leerlingen van het 
2de leerjaar op uitstap 
naar Bulskampveld.  
Het werd een prachtige 
dag:

• De gids leerde ons hoe een pissebed haar eitjes 
vervoert, hoe een vlieg kijkt door zijn facetogen, 
dat  insecten 6 pootjes hebben en spinnen 8.

• Bovendien kregen we een rondleiding in het 
opvangcentrum voor vogels en andere wilde 
dieren.  Die mensen helpen er allerlei gewonde 
dieren zoals: duiven, uilen, egels, muizen… 

• Na de picknick kregen 
we de tijd om even te spelen op 
het speelplein, om vervolgens 
nog een kijkje te nemen in het 
museum.  De tentoonstelling 
leerde ons veel bij over het 
leven in het bos, en over de 
werking van paddenstoelen.
Het was een leuke en leerrijke 
daguitstap.

bulskampveld (2abc)
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De dagen zijn al een stuk korter en na de herfstvakantie vinden we het belangrijk dat ALLE KINDEREN HUN 
FLUOHESJE DRAGEN. De ouderraad zal opnieuw voor een leuke actie zorgen zodat dit meteen ook een 
wedstrijdje wordt. Wie geen fluohesje meer heeft, kan op het secretariaat navragen of er nog gratis exemplaren 
te verkrijgen zijn. Onze voorraad slinkt maar er zijn nieuwe besteld met het logo van De Vlieger erop. Deze 
zullen tegen een democratisch prijsje aangekocht kunnen worden.
Voor de fietsers is een DUIDELIJK fluohesje VERPLICHT ! Je trekt het hesje 
aan of je trekt een volledige fluohoes over je schooltas. Een 
hesje knopen aan de schooltas is niet voldoende.
Een fietshelm dragen is heel verstandig en beschermt je als het 
toch eens fout mocht lopen.
Zorg ook voor een degelijke fiets die in orde is. Bij 
de fietscontrole van de politiezone RIHO bleken 
49 % van de fietsen niet in orde. Vooral de verlichting 
bleek het grote pijnpunt !
Zorg dat je gezien wordt op de weg tijdens de donkere 
maanden !

veilig naar school

In het teken van het thema “Groenten en 
fruit” trokken we met het 2de kleuter naar 
Huis Vanassche in Izegem.
Daar mochten we een bezoekje brengen 
aan de koude en warme keuken, de laad- 
en loskaaien, de koelkasten en natuurlijk 
ook de winkel zelf. We kwamen te weten 
welke groenten en fruitsoorten ze daar 
allemaal verkopen. De ene soort was al 
meer gekend dan de andere.
We deden er ook onze inkopen voor de 
pompoensoep.

huis vanassche (k2ab)

Met het eerste leerjaar trokken we er op uit naar kinderboerderij 
Bokkeslot in Deerlijk. We mochten de dieren voederen, brood 
bakken en meehelpen op het veld! Je mag ons dus gerust echte 
boeren en boerinnen noemen!
Er was ook een leuk speelplein met een echte tractor. En toen de 
juf op een ladder de hooiberg was opgeklommen, nam de boer de ladder weg en 
kon ze er niet meer af! Dat vonden we super grappig! (Juf ook??)

bokkeslot (1abc)
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kalender

Familienieuws
geboorten

overlijdens

do. 1 november 2018 
Allerheiligen: 1 novemberstoet 
L5AB en L6AB
ma. 5 november 2018 
instap nieuwe peuters 
iedereen fluo! 
systematisch contact CLB (L6B)
vr. 9 november 2018 
letterfeest Broederschool (L6AB)
di. 13 november 2018 
bezoek aan het huis van de sint (K3AB)
woe. 14 november 2018 
openklasdag 

do. 22 november 2018 
ontdek je talent: TSO/BSO-beurs 
(L6AB)
vr. 23 november 2018 
geen warme maaltijden
ma. 26 november 2018 
De Spil (L2ABC)
woe. 28 november 2018 
pedagogische studiedag
ma. 3 december 2018 
bezoek aan “het huis van de mens” en 
de moskee (L6AB)
woe. 5 december 2018 
bezoek van de sint

do. 6 december 2018 
sintfeest
ma. 10 december 2018 
start proefwerken
do. 13 december 2018 
systematisch contact CLB (L1C)
vr. 14 december 2018 
onthaalnamiddag nieuwe peuters
do. 20 december 2018 
rapport lagere afdeling 
oudercontact L2, L3, L4, L5 en L6
ma. 24 dec. 2018 - vr. 4 jan. 2019 
kerstvakantie

Annabel 
kleindochter van meester Geert (L3B)

25 juli 2018

Johny Dorme 
overgrootvader van Iluna Claeys (K1A)

8 augustus 2018

Kas 
broertje van Lilou Borry (K1A)

2 augustus 2018

Tiele 
kleindochter van meester Pol (L6A) en 
juf Veronique (zorgcoördinator)

14 augustus 2018

Jakob 
broertje van Viktor (L1A) en Rene (K2B) 
Deroo-Van Maele

18 september 2018

Lucille 
zusje van Juliette Dumoulin (K1B)

25 september 2018

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

Felix
broertje van Odille Deruytter (K1C)

21 oktober 2018

Vandaag gingen wij als 
echte wetenschappers 
aan de slag. 
We onderzochten allerlei 
zaken aan de hand 
van experimenten. We 
leerden over energie,  
kleuren, sterke vormen, 
isolatie, ... . 
Er waren zelfs enkele  
groepjes die hun eigen 
tandpasta maakten. 

xperilab (l5ab)

We probeerden op verschillende manieren de 
wijzigingen in de aanrekening van de maaltijden voor 
dit schooljaar duidelijk te maken.  We kregen toch een 
aantal reacties van bezorgde ouders. 
Wat is er veranderd?
We rekenen de kostprijs van een maaltijd aan en we 
rekenen de opvang apart aan.  De school investeert 
namelijk ook in mensen om die middag te kunnen 
organiseren.
Vorige schooljaren werd alles in 1 bedrag doorgerekend 
en zag je de opsplitsing niet.

wijzigingen Facturatie schooljaar 2018-2019

Stan
broertje van Iben Deschryvere (L6B)

22 oktober 2018


