
Herfst,
het is een boek
op de grond.
Je kunt erin bladeren
en leest verhalen
die het bos
boom voor boom
voor je verzint.
En het maakt niet eens uit

waar je begint ...

Geert De Kockere

met vriendelijke groeten,

Brecht Van Mullem 
waarnemend directeur

Lies Vanthournout
waarnemend adjunct-directeur
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Wist je dat je na de herfstvakantie toch nog centjes kan sparen 
voor de warmste week ?
Er staat een grote pot in het secretariaat.

KLEIN 
WEETJE

SBS De Vlieger • Hoogstraat 58, Rumbeke • info@sbsdevlieger.be • www.sbsdevlieger.be

SOVA-TRAINING
Driewekelijks komt juf Greet in de klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een les sociale 
vaardigheden geven. Ze baseert zich op de methodiek “Rots en Water”.

Rots & Water is een psychofysieke weer-
baarheidstraining met als doel de sociale 
en communicatieve vaardigheden te 
versterken. De drie belangrijkste doelen 
van Rots & Water zijn zelfbeheersing 

(leren beheersen en richten van kracht 
en energie), zelfreflectie (stilstaan bij 
gedachten en emoties) en het versterken 
van zelfvertrouwen (bewust worden van 
eigen capaciteiten en wensen, zelfrespect, 

en grensgevoel).

Met lichaamsoefeningen en spelletjes le-
ren we onze lichaamshouding en emoties 
te herkennen, controleren en versterken. 
Op die manier ontdekken kinderen hoe ze 
steeds een keuze kunnen maken tussen 
een stevige rotshouding of een soepele 
waterhouding. Of een mengeling van de 
twee.

Rots & Water is er voor alle kinderen.  Ze 
leren opkomen voor zichzelf op een po-
sitieve manier en leren rekening houden 
met de grenzen van anderen. Niet alleen 
‘stop zeggen’ en omgaan met pesten en 
groepsdruk komen aan bod, maar ook  
lichaamstaal herkennen en gebruiken. De 
oefeningen worden aangepast op de maat 
van de individuele kinderen, om tot een 
optimale boost van het zelfvertrouwen te 
komen.



BOSKLASSEN 5DE EN 6DE LEERJAAR 
Eind september trokken de vijfde- en zesdeklassers voor drie dagen op 
bosklassen naar Villers-Ste-Gertrude. Onder leiding van de fantastische 
natuurgidsen beleefden ze spectaculaire avonturen. De foto’s spreken 
boekdelen ……

LUIZENALARM

In de eerste twee maanden van dit 
schooljaar kregen we op-
nieuw talrijke meldingen van 
luisjes. We merken ook dat 
de kriebeldiertjes regelmatig 
in dezelfde klassen terugkeren… 
Als niet iedereen controleert en 
behandelt, blijven de boosdoeners zich vrolijk verspreiden. 

We willen er dan ook echt werk van maken in De Vlieger met een 
nieuwe aanpak. We plannen na elke vakantieperiode een totale 
luizencontrole. De leerlingen bij wie neten of luisjes aangetroffen 
worden, krijgen een invulbrief mee naar huis. Daar noteren de 
ouders op wanneer en met welk middel ze behandeld hebben. 
Wie bij de hercontrole nog luisjes of (onbehandelde) neten heeft, 
wordt doorgestuurd naar het CLB.

We hopen met deze kordate aanpak de problematiek toch te 
verminderen.

AFVAL ANDERS 
BEKIJKEN

De kinderen in het derde 
kleuter werkten rond het thema 
afval. De focus lag in de eerste 
plaats op het onderscheiden 
van verschillende soorten afval 
en het juist sorteren. 

Maar…wist je dat afval zo 
heerlijk kan zijn om mee 
te experimenteren en te 
knutselen? De kleuters 
maakten robotjes met afval, 
het werden stuk voor stuk 
prachtexemplaren! 

Hun creaties stonden 
tentoongesteld aan het 
kleuteronthaal, zo konden ze 
terecht pronken met hun werk. 
Knap werk kleuters!



NIEUW SPEELTOESTEL VOOR DE KLEUTERS
Wat worden we verwend door onze ouderraad! Dankzij hun inzet op school (kerstmarkt, 
schoolfeest, zomerbar,…) spijzen ze hun spaarpotje. En dat komt de kinderen 
steeds ten goede.
Dit jaar vallen de kleuters in de prijzen, ze krijgen een gloednieuw speeltoestel op de 
speelplaats.

Na de herfstvakantie komt een trein met roeren, niets 
leuker dan draaien aan wieltjes en sturen. Iets om 
naar uit te kijken.

DANK U WEL OUDERRAAD SBS DE VLIEGER!!!

VEILIG NAAR SCHOOL
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 er op het 
secretariaat ééntje aankopen voor een 
prikje.

Voor de fietsers is een DUIDELIJK fluo-
hesje 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. Vooral de verlichting, de fluo-
rescerende stroken en de remmen zijn van 
levensbelang.

Zorg dat je gezien wordt op de weg tijdens 
de donkere maanden !

WAT ALS MIJN 
KIND ZIEK IS?
Stap 1
Verwittig de school tussen 8u. en 8.30u.
Stap 2
Wanneer uw kind genezen is, bezorgt u 
de leerkracht een attest van afwezigheid. 
Dit is enkel nodig voor de kinderen die 
leerplichtig zijn. 
Wat is een geldig attest van afwezig-
heid?
• Wanneer uw kind minder dan 3 op-
eenvolgende dagen afwezig is omwille 
van ziekte, dan mag u 4x per jaar zelf 
een briefje schrijven. Een zelfgeschreven 
briefje is enkel toegestaan bij ziekte.
• Wanneer uw kind langer dan 3 op-
eenvolgende dagen afwezig is of u hebt 
reeds 4 briefjes geschreven, dan is een 
doktersattest nodig.

Alle andere afwezigheden waarvoor u 
geen wettelijk attest kan voorleggen of 
geen toestemming hebt van de directeur 
zijn onwettige afwezigheiden.

TWEEDE LEERJAAR NAAR 
BULSKAMPVELD
Eind september gingen we met alle leerlingen van het 2de leerjaar op seizoens-
uitstap naar Bulskampveld.  In de voormiddag hadden we gelukkig droog weer.  
Maar later op de dag gingen de hemelsluizen open.  We maakten er alsnog een 
mooie én goedgevulde dag van:
-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.  Daarna gingen we op speurtocht in het bos naar allerlei kriebel-
diertjes.  We vonden er heel veel!
-Bovendien kregen we een rondleiding in het opvangcentrum voor vogels en andere wilde dieren.  Die mensen helpen er allerlei ge-
wonde dieren zoals duiven, uilen, egels, muizen…   Op het moment dat wij er waren, zaten er zelfs 2 heel erg jonge baby-egeltjes…  
zo schattig!
-Na de picknick gingen we nog even een kijkje nemen in het museum.  De tentoonstelling leerde ons veel bij over het leven in het 
bos en over de wereld van de vleermuizen.
Het was een natte, maar leerrijke daguitstap.



ma. 28 okt. - vr. 1 nov. 2019
herfstvakantie

vr. 1 nov. 2019
Allerheiligen - 1 novemberstoet L4, L5, L6
ma. 4 nov. - vr 8 nov. 2019
sportklassen L5
ma. 4 nov. 2019
instap nieuwe peuters 
iedereen fluo! 
rondrit streetart K2
do. 7 nov. 2019
Letterfeest in de Broederschool L6 
systematisch contact CLB op het  
centrum L1B 
oudercontact K3
ma. 11 nov. 2019
Wapenstilstand - vrije dag
di. 12 nov. 2019
oudercontact K3
wo. 13 nov. 2019
openklasdag lagere afdeling
zo. 17 nov. 2019
kleuterontbijt P1 en K1
ma. 18 nov. 2019
start voorleesweek kleuter + lager
di. 19 nov. 2019
systematisch contact CLB op school L4B
vr. 22 nov. 2019
kunsttentoonstelling
ma. 25 nov. 2019
pedagogische studiedag
do. 28 nov. 2019
systematisch contact CLB op het  
centrum L6A  - beperkt groepje
di. 3 dec 2019
systematisch contact CLB op het 
centrum L1C
do. 5 dec. 2019
bezoek van de sint
vr. 6 dec. 2019
toneelvoorstelling Sinterklaas kleuter
ma. 9 dec. 2019
start proefwerken 
De Spil L3AB
ma. 16 dec. 2019
start warmste week kleuters
do. 19 dec. 2019
oudercontact lager
ma. 24 dec. - vr. 4 jan. 2019
kerstvakantie

KALENDERFAMILIENIEUWS

Geboorten
Walt  - 14/07/2019
zoon van juf Sien (L5B)

Alessia  - 22/08/2019
zus van Mathyas Fainarea (K2A)

Arya  - 14/09/2019
zus van Inna Demol (P1B)

Luca  - 10/09/2019
broer van Oona (L2) en Noah (L2) 
Devriese

Otis  - 13/10/2019
broer van Loeka Van Troy (K2B)

Overlijdens
Geert Goddeeris  - 11/07/2019
papa van juf Sofia (P1A) en groot-
vader van Kas Labaere (6B)

Adriana Vanhee  - 25/07/2019
oma van juf Sylvie (P1B) en over-
grootmoeder van Louis (L1B) en 
Jérôme (K1A) Vandeweghe en van 
Mathis (L1C) en Lune (K2B) Sabbe

Patrick Vercruysse  - 17/09/2019
opa van Jules Almey (L1A)

Eric Seynhaeve  - 24/09/2019
overgrootvader van Jolien Acx (L5), 
Axelle (4A) en Léon Loosvelt (L2A)

Johan Coopman  - 19/09/2019
grootvader van Axelle (L1B) en 
Thibaut (K2A) Lagacie

Huwelijken
juf Jozefien Priem (P1A, P1B en K1B)
en Jonas Cappelle
07/09/2019

Fleur Deprez en Kevin Reynaert
14/09/2019
mama en papa van Léon Reynaert 
(K1A)

Openklasdag
woensdag 13 november 2019 

8.30u. - 10.10u.

PRETTIGE 
HERFST 

VAKANTIE!


