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woordje van de directie
Beste ouder, leerling of sympathisant

We staan op een zucht van het einde 
van het schooljaar.

Een bewogen jaar waarin Corona 
nog eens op bezoek kwam, we 
een doorlichting van de school 
meemaakten, we afscheid namen van 
onze adjunct-directeur Lies en van 
meester Geert en we de aanloop naar 
een grote Digisprong namen.

Als directeur ben ik meer dan trots op 
het schoolteam van SBS De Vlieger. 
Het team staat steeds klaar om alle 
uitdagingen aan te gaan en doet dit 
steeds met een groot hart voor de 
kinderen en de school. Teamwork 
makes the dream work!

Ook in de komende zomervakantie 
zal er heel wat bedrijvigheid zijn op 
school: KIDZ staat klaar om de kinderen 
op te vangen, we organiseren terug 
een zomerschool voor de jongere 
leerlingen en er staan bouwwerken op 
de planning.

Graag wens ik alle kinderen en ouders 
een deugddoende vakantie toe.

Een vakantie met veel ontspanning, 
plezier en tijd voor elkaar. Geniet er 
van!

Brecht Van Mullem - directeur

Een nieuwe adjunct-directeur
Juni is niet enkel afronden van het voorbije schooljaar, 
maar ook al even vooruit kijken naar wat het nieuwe 
schooljaar zal brengen. 1 september is steeds een 
spannende dag, maar voor mij zal dit het komende 
schooljaar toch net iets spannender zijn. Een nieuw 
schooljaar én een nieuwe school. Iets om reikhalzend, vol enthousiasme en met 
wat gezonde spanning naar uit te kijken. 

De eerste kennismaking laat alvast een erg fijne indruk na! De warme & 
hartelijke sfeer van die eerste momenten in De Vlieger smaken naar meer. Na 7 
jaar op & af naar Kortrijk, ruil ik de auto ’s morgens & ’s avonds graag in voor de 
bakfiets. Niet geboren, maar wel getogen in Roeselare, is het een fijne uitdaging 
om aan de slag te gaan in mijn thuisstad.

Erg dankbaar & met een warm hart terugkijkend naar de afgelopen 7 jaar in 
Don Bosco Kortrijk, neem ik hetgeen ik daar geleerd heb, graag mee naar De 
Vlieger. 

Naast mijn nieuwe uitdaging die me te wachten staat volgend schooljaar, zijn er 
ook wel wat zaken die ongewijzigd blijven. In mijn vrije tijd kan je me af & toe 
vinden op het volleybalveld als trainster van de allerkleinste volleyballertjes van 
Knack Roeselare, in mijn pottenbakatelier of in onze tuin. Het overgrote deel 
van mijn vrije tijd besteed ik echter het liefst met 
mijn gezin, waar twee kleutertjes van 3 & 5 jaar 
oud, het grootste deel van onze tijd innemen.

Ik kijk er naar uit om de vraag die de laatste 
tijd nogal vaak passeert (“Mama, wanneer 
ga jij nu eens naar jouw nieuwe school?”) 
vol enthousiasme te kunnen beantwoorden: 
“Morgen, lieve vriendjes!”

Beste mensen. 

Het was super leuk met meester Geert. We mochten in zijn tuin naar de 
padden gaan kijken. En er was een leerling van de week, die kreeg een avondje-
vrij-bon. En de week voordat meester Geert op pensioen ging, mochten we 
naar een film. - Matts 

Toen meester Geert nog in onze klas 3B zat, was hij de top! Maar dan was het 
tijd dat meester Geert met pensioen ging. Zijn pensioenfeest was tof! Magic 
Gerardo was er ook er bij! Dat was leuk! - Clarissa 

Meester Geert houdt van de natuur. Hij heeft ons er veel over geleerd: de 
padden en de paddentrek. Leuk weetje : de goudvlieg is de grootste vijand van 
de pad.  Hij leerde ons ook over de eerste en tweede wereldoorlog. Hij toonde 
ons een paar attributen. Hij was een leuke meester. 
 - Ina ,Robine ,Mira ,Alexia ,Sumaya.

Meester Geert ging met pensioen

FOTO
GEERT

Een meester die we nooit zullen vergeten! 



Als meester Daan zijn rode helm en gele overall aantrekt, dan weten wij het wel; 
techno Daan komt eraan!

Hij is specialist en kenner ter zake, hij is enthousiast en motiverend, hij leert ons zoveel nieuwe 
dingen. Techno Daan werkt met de techniektorens (dat zijn grote kasten vol materialen rond 
wetenschap en techniek) en komt in alle klassen. Hij wakkert het vuur in de leerlingen aan en 
begeestert jong en oud met zijn leuke en praktische lessen.

Maar ook juf Marie staat paraat voor alle leerlingen met haar ict-kennis en visie. Ze heeft zich achter 
de schermen verdiept in mediawijsheid (dat wil zeggen dat ze heeft uitgezocht hoe wij als school 
(jonge) kinderen stapsgewijs verstandig kunnen leren omgaan met alles van (sociale) media) en nu 
brengt ze deze kennis en vaardigheden over naar de  leerlingen. Juf Marie komt in alle klassen langs 
en brengt een ict-aanbod op maat van de leeftijd en vaardigheden van de kinderen.

DANK JE WEL TECHNO DAAN EN JUF MARIE!

Techniek met Techno Daan en ICT met juf Marie

Tijdens de zomermaanden wordt er gewerkt aan de zijgevel van de school 
die georiënteerd is naar de Victoria Courtensstraat. Het laatste stuk 
van de school dat onvoldoende is geïsoleerd, wordt zo aangepakt. Deze 
aanpassingen kaderen in het duurzaam energiebeleid van Stad Roeselare.

Welke werken staan er op het programma?
• de gevelbekleding wordt vervangen
• bijkomende isolatie wordt geplaatst en de dakvlakramen worden 

vernieuwd

We maken van de gelegenheid gebruik om ook de inrichting van de laatste 2 
‘oude’ gangen aan te pakken.
• de kleutertoiletten worden volledig vernieuwd
• alle kasten worden vervangen door nieuwe (inloop-)kasten
• voor de oudere leerlingen worden er nissen voorzien waarin er met de 

Chromebooks kan worden gewerkt

Werken in de zomervakantie Tijdens de sportweek kon het eerste 
leerjaar een week lang proeven van 
verschillende activiteiten. Op dat 
moment maken de kinderen kennis met 
verschillende soorten sport, ook met 
attitudes en vaardigheden die met sport 
samengaan. Fairplay, samenwerken, 
doorzetten, plezier maken, een pijntje nu 
en dan, het hoort er allemaal bij.

De kinderen ontdekken spelenderwijs 
waar ze goed of minder goed in zijn, wat 
ze leuk vinden, waar hun talenten liggen, 
waar ze nog in kunnen groeien, enz. De 
sportweek is altijd boeiend en vooral heel 
tof om zo actief bezig te zijn!

Sporters beleven meer!

Is het een vliegtuig? Is het een UFO?

Neen dat is het niet!

In het vierde leerjaar van Meester Wouter werd 
er een luchtzuiveringsysteem geplaatst.

Er wordt gemeten of dit, naast de doorgedreven 
ventilatie van de klas, een positief effect heeft 
op de luchtkwaliteit.

luchtzuivering
vrije dagen volgend schooljaar:
3 oktober '22 
vrije dag
25 november '22 
pedagogische studiedag
27 januari '23 
vrije dag
15 maart '23 
pedagogische studiedag



Zeeklassen
DAG 1
Toen we met de bus aankwamen, 
zag ik het mooie, grote gebouw. 
We mochten toen even gaan 
spelen op het speelplein . 

Ik zag hoe groot het speelplein 
was en ik was echt in de zevende 
hemel. Toen werden we geroepen 
en we mochten ons installeren op 
onze kamer.

Na de middag gingen naar het 
strand met een gids. 

Na het avondeten gingen we met 
een treintje naar Plopsaqua. 

DAG 2 
We mochten een duinenspel 
spelen. 

We maakten zandkastelen op het 
strand. 

Die avond hadden we een fuif. 

DAG 3 

Die ochtend speelden we een 
piratenspel. 

Toen mochten we een klein beetje 
op het speelplein. 

We moesten onze kamers opruimen voor vertrek. 

‘s Middags mochten we met een gocart rijden. 

Toen mochten we de Flipper vaarwel zeggen. 

Kortom: zeeklas was supertof! 
Het eten was wel lekker en de kamers waren luxe . 

(een greep uit de verslagjes van Jana, Marie, Alice, Lieke en Louis)

Infoavonden 
schooljaar 2022-2023
maandag 29 augustus om 19.30u.

• eerste leerjaar

dinsdag 6 september om 19.30u.

• eerste kleuter
• derde kleuter
• tweede leerjaar
• vierde leerjaar
• zesde leerjaar

donderdag 8 september om 19.30u.

• tweede kleuter
• derde leerjaar
• vijfde leerjaar

Opgelet: om alles vlot te laten verlopen, 
zijn er geen kinderen toegelaten.

GEBOORTES

9 februari 2022 
Amélia Ghesquiere 
zus van Noah Ghesquiere (K1B)
13 maart 2022 
Oliver Brás Loureiro 
broer van Jason Brás Loureiro (K1A)
17 mei 2022 
Kobe Teirlynck 
broer van Zoé Teirlynck (peuter 22-23)
17 mei 2022 
Cyriel Decan 
broer van Judith Decan (K1B)
23 januari 2022 
Kasper Cohen 
broer van Sennah (L1A) en Noah (K2A)

OVERLIJDENS
14 februari 2022 
Rafaël Debals 
vader van Conny Debals (poetsvrouw) 
overgrootvader van Ayden Depla (L6B), 
Skye Depla (L3A), Camille Carbonez 
(L3B), Clément Carbonez (P1B), Hannah 
Devos (K3A) en Luna Bruneel (P1A)
23 juni 2022 
Dirk Boudrez 
grootvader van Amélie Bogaert-
Boudrez (K1B)
25 juni 2022 
Marthe Hanssens 
oud-leerlinge

familienieuws

WE VLIEGEN ER IN!
Maandag 29 augustus 2022 tussen 17.00u. en 19.00u.

Alle kleuters en hun ouders zijn welkom
voor een kennismaking met de nieuwe juf.



Bellevue Heilige Kindsheid

St. Aloysius Prizma

Barnum

Klein Seminarie

Broederschool

VISO

VABI

Burgerschool

SCHOOLVERLATERS

VMS

VTI


