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Woordje van de directie
De start van het nieuwe schooljaar 
ligt al even achter ons. Onze 
wandelschoenen die we aan het 
begin van het schooljaar aantrokken, 
zijn reeds stevig in gebruik genomen. 

16 weken verder, heel wat kilometers 
leerstof passeerden ondertussen 
de revue. Als school hebben we de 
belangrijke taak om de kinderen mee 
op pad te nemen doorheen nieuwe 
kennis. Met het aankomende rapport 
voor de lagere school ligt daar zowel 
voor ouders, kinderen als collega’s in 
deze tijd wat extra nadruk op. 

Maar laat ons, terwijl de proeven 
volop bezig zijn, vooral niet vergeten 
dat elk kind een schouderklopje 
verdient. Dat elk kind een 10/10 
verdient. Omdat het in een steeds 
evoluerende maatschappij zijn plekje 
aan het zoeken is, omdat kinderen 
er meer dan eens in slagen ons een 
spiegel voor te houden, omdat hun 
glimlach elke dag opnieuw ons hart 
verwarmt. 

Laat ons flierefluitend als een blij kind 
het nieuwe jaar in gaan, vol warmte, 
pretoogjes en enthousiasme. Want 
naast die punten op dat rapport, is dat 
ook niet van het allergrootste belang? 

Wij stappen naarstig verder en kijken 
er naar uit om met de kinderen in 2023 
verder op stap te gaan, onderweg naar 
nieuwe avonturen, blije gezichten en 
warme contacten.

Brecht Van Mullem – directeur 
Suzanne Lamon – adjunct-directeur

Dag van de sportclub 
Woensdag 28 september was een speciale dag in De Vlieger. Er liepen heel 
wat sportievelingen rond op school. Witte kimono’s met verschillende kleuren 
gordels, volleybaltenues van de Knack, een heleboel Roeselare Rangers, 
dansende dames, gymnasten van Elastika, het blauwwit van KSV Rumbeke… Je 
hoort het, een bonte bende! We zijn fier op al deze sportievelingen die op de 
‘dag van de sportclub’ hun vereniging in de kijker wilden zetten.

Eén van de verenigingen die ruim present was, is atletiekclub KAVR. Verscholen 
tussen de Mandellaan en de Spanjestraat vind je hun thuisbasis ‘het Stedelijk 
Sportstadion’ waar ze op woensdag 
en zaterdag menig kilometers 
afmalen.

In november was er de Crosscup in 
Roeselare, een veldcross van het 
bekende loopcriterium. Ook daar 
namen heel wat ‘Vliegertjes’ aan 
deel. Ze trotseerden regen, wind en 
modder om de eindmeet te halen!

Warmathon
Op 28 oktober vond onze 
Warmathon opnieuw plaats. 
Dit is een activiteit die we 
organiseren met VBS De 
Verrekijker. Deze editie 
konden we rekenen op ideale 
omstandigheden. Prima weer 
en gemotiveerde leerlingen 
om hun gesponsorde toertjes 
te lopen.

Deze keer konden we zelfs de 3de kleuters aan het werk zien.

Na de leerlingen konden we in de namiddag en avond op nog  heel wat 
enthousiaste lopers en supporters rekenen. Zij zorgden voor een gezellige, 
warme avond.

Dankzij de gulle sponsors en jullie inbreng bij het sponsoren, lopen en 
consumeren, kunnen  we uiteindelijk een fantastisch bedrag van  10 098,51 
schenken aan A Cure for ALS!!!

We kijken opnieuw met vol goesting uit, om er volgend jaar terug te staan!



met de peuters naar het bos
Op woensdagmorgen 12 oktober gingen wij met de 
peuters op uitstap naar het Sterrebos… 

Nootjes rapen, bomen knuffelen, herfstblaadjes 
omhoog gooien en naar beneden laten dwarrelen, 
paddenstoelen spotten… en zoveel meer… en 
misschien … heel misschien kwamen we ook wel een 
kaboutertje tegen? Wie weet?...

Een 13-tal leerlingen uit het vijfde 
leerjaar schreven zich in voor de eerste 
reeks typlessen op school.  Aan de hand 
van de Typ10-methode leerden ze over 
de middag in 10 weken blind typen.

Eerst werd een juiste typhouding 
aangeleerd en werd het toetsenbord volledig geanalyseerd.  Elke les stond 
in teken van één vinger: we koppelden die vinger aan een kleur, kleefden 
kleurtjes op de toetsen, leerden hun plaats benoemen op het toetsenbord 
én memoriseerden ze dankzij een bijpassend onthoudzinnetje.  Pas als 
het visuele en auditieve gedeelte vlot ging, konden we starten aan de 
tactiele oefeningen: via een online programma effectief typen van deze 
letters.  Naast de lessen op school kregen de kinderen ook enkele online 
typopdrachten mee naar huis die ze op eigen tempo konden afwerken.

Gaandeweg werden de losse letters vervangen door oefenzinnetjes, 
raadsels en mopjes. Ook het numerieke gedeelte én het hoofdlettergebruik 
kwam aan bod.

De lessenreeks werd afgesloten met een typtest (met afgedekte handen).  
Met heel wat trots kunnen we melden dat alle kinderen slaagden én 
sommigen zelfs boven de aanslagennorm van #65/minuut geraakten. 
Bravo!

Eind januari starten er terug 32 leerlingen uit 4AB op school met een 
nieuwe typreeks. Veel succes alvast!

BEEBOT-FANS
Naast Techno Daan zien de leerlingen ook juf Marie heel graag komen! Juf Marie is ICT-leerkracht bij ons op school en 
komt een aantal keer per trimester in elke klas.

Zij leerde de leerlingen van het eerste leerjaar werken met de BEEBOTS. Dat zijn kleine robotjes in de vorm van een bij. 
Een eerste stap was om de kinderen te leren denken zoals een robot. Eens iedereen dat begreep, waren we klaar om 
de BEEBOTS écht te programmeren. Dat vinden de kinderen fantastisch natuurlijk, ze zijn grote fan van de BEEBOTS. En 
van juf Marie ook uiteraard.

We kennen op school reeds sportklassen, 
heuvelklassen, zeeklassen, bosklassen, … 
en vanaf dit jaar nu ook muzische klassen. 
Het vijfde en het zesde leerjaar zullen dit 
jaar een week lang proeven van muzische 
activiteiten in de Stedelijke Academie voor 
Podiumkunsten (STAP) en de Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten (SASK).  
Onze collega’s voorzien een artistiek en 
boeiend muzisch programma voor de 
leerlingen van de 3 stedelijke basisscholen. 
Zo worden ze straks weer een fantastische 
ervaring rijker.

Nu al op zoek naar een hobby voor het 
volgende schooljaar?  Graag zetten we het 
aanbod van de STAP en de SASK in onze 
school nog even in de kijker.  Na  schooltijd 
kan er bij ons muziek worden gemaakt en 
toneel worden gespeeld door de leerlingen 
vanaf het eerste leerjaar.  In het voorjaar 
komt het aanbod voor het komende 
schooljaar online.

Typlessen op school
Muzische klassen



Muzi-coach

Familienieuws
Geboortes
Lucas Appiah   04/04/2022 
broer van Andre Appiah (K2A)

Olivia Durtka   21/06/2022 
zus van Natalia Durtka (K2A)

Sep Vanneste   08/08/2022 
broer van Mats Vanneste (K1A)

Romain Vanslambrouck  15/09/2022 
broer van Marilou Vanslambrouck (P1B)

Overlijdens
Christine Booghs  01/08/2022 
omi van Loïc (L2C) en (K2B) Amélie Crevits

Germaine Decoene  31/08/2022 
overgrootmoeder van Bastiaan (L5A) en 
Noralie (3A)  Cappelle

Jacqueline Gekiere  12/12/2022 
overgrootmoeder van Stan (5A) en Nora (3B) 
Debunne

Huwelijken
02/09/2022 
Florence Bonte en Brecht Descheemaker 
ouders van Pauline Descheemaker (K2A)

26/10/2022 
Hanne Degryse en Ben Panen 
ouders van Otto (L1C) en Tiele Panen (K2B)

Zoals de meesten onder jullie wel weten, is muziek mijn grote passie! En dat had onze directeur ook wel snel door. Ofwel wil hij 
de oren van de kinderen uit mijn klas sparen, ofwel wil hij dat ik mijn passie kan delen met de rest van de school… want ik ben 
nu 10 uur per week Muzi-Coach (wat een woord). Dat houdt in dat ik de school op muzisch vlak een duwtje in de rug geef. Een 
hele boterham die ik heel graag in mijn ‘stutedoze’ zwier.

Wat heb ik dit jaar reeds gedaan? Wel, zoals je misschien wel al weet, ben ik de bezieler van ‘Maal Je Mee?’ (www.maaljemee.
be), een project waar ik de maaltafels op muziek heb gezet. Voor de school heb ik voor elke tafel een muzische les gemaakt, 
waarbij evenveel aandacht gaat naar de muziekstijl, de instrumenten die gebruikt worden, dansen, … en natuurlijk het zingen 
van de maaltafels. Zo kom ik wekelijks in elke klas van het tweede leerjaar.

Dit jaar ben ik ook gestart met de uitbouw van de dramalessen. Elke klas 
kreeg een aanbod met genoeg lessen voor een heel jaar. In veel klassen kom 
ik die lessen zelf geven. Het derde leerjaar zal me vanaf nu ook regelmatig 
zien passeren voor een muziekles. Juf Nora zal ik af en toe helpen bij de 
muzieklessen van het vijfde en zesde leerjaar.

En de expressieklas is ondertussen omgetoverd tot een halve theaterzaal. 
Super om er nu langs te gaan… werkt inspirerend.

Nog een hele pak werk voor mij, maar ik vlieg er zeer graag in. Alé, ik ben 
weer weg, the show must go on, hé.

Meester Wouter

ma. 9 jan.   
start koekjesverkoop

ma. 16 jan. 
L6 sportklassen  

di. 17 jan. 
K1 De Spil

ma. 23 jan. 
P-K1  grootouderfeest 

di. 24 jan. 
K2  grootouderfeest

do. 26 jan. 
K3  grootouderfeest 
L gedichtendag 
P De Spil

vr. 27 jan. 
K/L vrije dag

ma. 30 jan.   
slot koekjesverkoop

di. 31 jan. 
L5 muzische klassen

do. 2 feb.   
info peuters °2021

di. 7 feb.   
ophalen koekjes

wo. 8 feb. 
L6 muzische klassen

wo. 15 feb. 
K carnaval

vr. 17 feb. 
L carnaval

ma. 20 feb.   
start krokusvakantie

wo. 1 maa. 
L start jeugdboekenmaand

wo. 15 maa. 
K/L pedagogische studiedag

ma. 20 maa. 
L5 sportklassen

wo. 22 maa. 
schoolraad

vr. 31 maa. 
L1 schoolreis

ma. 3 apr.   
start paasvakantie

Kalender



Op vrijdag 2 december kwam de Sint naar school. Er was echter 
een groot probleem… ‘Slecht weer vandaag” was gekwetst en 
kon de Sint dus niet naar school brengen. Gelukkig werd al snel 
een oplossing gevonden en bracht een imposante vrachtwagen 
Sinterklaas en zijn twee roetpieten naar De Vlieger.

Onze kinderen wachtten vol enthousiasme en ongeduld in de 
Hoogstraat. Elke auto en fietser in de straat werd, in afwachting 
van de komst van de Sint, onthaald met een mexican wave door de 
oudere kinderen.

Eénmaal voet aan de grond gezet door Sint en de pieten, volgden 
de leerlingen van de lagere school Sinterklaas enthousiast naar de 
speelplaats waar een warm onthaal wachtte. Nadien mochten de 
kleuters en de kinderen van het eerste, tweede & derde leerjaar 
op bezoek.

De eetzaal werd speciaal ingericht als ontvangstruimte waar de 
pakjes overhandigd werden. Het vijfde en zesde leerjaar kreeg 
bezoek in de klas. Het vierde leerjaar had een prachtig afscheidslied 
voorbereid vooraleer Sinterklaas en de pieten opnieuw richting 
Spanje vertrokken.

Tot volgend jaar!

De Sint op school

PRETTIGEPRETTIGE
FEESTDAGEN!FEESTDAGEN!


