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Beste ouder, beste leerling

Het einde van het schooljaar is in 
zicht. Een jaar dat alweer voorbij is 
gevlogen.

Een jaar van poetsen, ontsmetten 
en ventileren. Een jaar vol maskers 
en neuswissers. Een jaar vol pauzes 
en draaiboeken.

We wisten nooit hoe De Vlieger 
vliegen zou ...

Gelukkig was het ook een jaar vol 
veerkracht en enthousiasme. 
Een jaar vol leerkansen en 
ontmoeting. Een jaar vol respect en 
verbondenheid.

Het Vliegerteam wil graag alle 
ouders en kinderen bedanken.  
Bedankt voor jullie begrip en 
medewerking.  Bedankt dat we ook 
in deze vreemde periode samen 
school kunnen blijven maken. 
Samen sterk!

Brecht Van Mullem - directeur 

Lies Vanthournout - wnd. adj-directeur

VRIJWILLIGERS… WIST JE DAT
• het tijdens de week van 27/02 tot en met 07/03 week van de vrijwilliger was

• onze school elke dag kan rekenen op een fantastische groep vrijwilligers

• de vrijwilligers, ook in tijden van afstand houden en voorzichtig zijn, erg 
gemotiveerd hun steentje blijven bijdragen 

• onze school, zonder hulp en steun van onze 
vrijwilligers en onderhoudspersoneel, de middag 
niet georganiseerd zou krijgen

• één van onze vrijwilligers ook een erg handige 
harry is

• wij onze vrijwilligers zeer dankbaar zijn en hopen 
nog lang te kunnen samenwerken  

Veerle, Dorien, Lut, Margueriet, Rina, 
Carlos, Brigitte, Ivan, Martine, Nera, 
Carine, Marlene en Justine, EEN DIKKE 
MERCI! 

Ook onze hele onderhoudsploeg 
verdient een extra DANK JE WEL want 
zij blijven inspanningen leveren om de 
school (zoveel mogelijk) corona-proof 
te houden! 

VOELSPRIETERIJ ZESDE LEERJAAR
We zijn naar De Kleiputten geweest in Rumbeke bij het Bergmolenbos. We hebben 
veel informatie gekregen over de verschillende dieren die bij De Kleiputten leven.
We  hebben ook veel dieren gezien en er uitleg over gekregen. We hebben geleerd 
hoe je van een plant een fluitje kan maken. Het was ook heel rustgevend met de 
geluidjes van de vogels. Het was een heel leuke gids. Hopelijk kunnen jullie het ook 
ooit eens bezoeken.      (Daan en Niene)

Hallo Vliegertjes

Wij zijn naar De Kleiputten geweest. We hebben daar veel geleerd over vogels. 
Het was cool want we mochten op verboden terrein, een natuurdomein enkel 
toegankelijk met een gids. Het was leerzaam en een leuke wandeling door het groen. 
Het was ook wel een beetje raar, want we hebben over dode kippen gewandeld die 
in een put lagen. Het is echt een aanrader!  (Raphaël en Mie) 



VOELSPRIETERIJ 
VIJFDE LEERJAAR

Hoera! Een uitstap naar het Sterrebos. De begeleider vertelde ons dat er 

een moord was gebeurd bij de poel. We moesten op zoek gaan naar het 

slachtoffer en de moordenaar. Door  verschillende onderzoekjes te doen rond 

de poel zouden we te weten komen wie het was.

Het leven in de poel bestuderen, de waterkwaliteit meten, het landschap rond 

de poel bestuderen, voedselketens onderzoeken,... Het was zeer leuk om te 

doen. Na heel wat onderzoeken, wisten we wie de dader was. 

We hebben je libellenlarve! Het vijfde leerjaar. 

LETTERFEEST
Feesten in/met bubbels … Dat zijn we ondertussen 

al gewoon. En daar hadden we een goeie reden 

voor: we kennen alle letters van het alfabet! Dus 

organiseerden we een letterfeest! We knutselden 

onze eigen alfaPET, we speelden 

letterspelletjes, kregen ons 

letterdiploma van de directeur, 

dansten en smulden van een 

heerlijke aperitief! 

 DE KINDERBOERDERIJ
Samen met de lentezon trokken 
de kleuters van het eerste kleuter 
naar de kinderboerderij in Torhout. 
De busrit op zich was voor veel 
kinderen al een avontuur want na 
lange tijd ‘thuis blijven op school’ 
was dit de eerste keer. Vooraf 
werden heel wat dieren in de klas 
besproken. Deze ook van dichtbij 
zien is zoveel leuker! Sommige 
dieren konden de kleuters strelen 
of voederen. Spannend! De 
hongerige schapen en lammetjes 
deden hen even schrikken, maar 
de kleuters genoten op en top van 
een leuke dag!

OUDERBEVRAGING
Om in te zetten op kwalitatief onderwijs is het belangrijk om onze werking af en 
toe onder de loep te nemen. Voelen de kinderen zich goed in De Vlieger? Hoe zien 
de leerkrachten onze werking? Wat zijn onze sterktes en waar zijn er groeikansen? 
Zijn ouders tevreden over de afspraken en werking van de school... enz. Het in kaart 
brengen van sterktes en verbeterpunten zorgt voor kansen. Deze grijpen we heel 
graag, we willen groeien waar mogelijk!

Eerst en vooral bedankt aan iedereen die tijd maakte om de ouderbevraging in te vullen. Dit 
was volledig vrijblijvend en verliep ook anoniem, toch hebben heel wat mensen de vragenlijst 
doorlopen. We vinden het dan ook belangrijk om de resultaten terug te koppelen, we willen 
alle feedback met jullie delen. In het classroombericht van (10/05) kunnen jullie een uitgebreid verslag met de resultaten lezen. 
Alle feedback past niet in deze schoolkrant, toch willen we jullie al een tip van de sluier geven. 

Waarvoor krijgen we een dikke pluim? Onze school hecht veel belang aan het welbevinden van de kinderen, we doen erg ons 
best om hen aan te moedigen en motiveren.

Waar kan onze school nog in groeien en is werk aan de winkel? De verkeersveiligheid rond de school blijft een belangrijk 
werkpunt, ook het verder verfijnen van communicatie met ouders is belangrijk. Goede afspraken maken goede vrienden.

Nieuwsgierig naar meer? Zie classroombericht op 10 mei 2021.



En mocht je denken dat de kous daarmee af is, dan 
heb je het fout! Na de krokusvakantie werd Ilse van 
het secretariaat Patrick. Niet echt, natuurlijk, maar 
Ilse werd aangesteld als stafmedewerker van het 
Stedelijk Basisonderwijs Roeselare. Met een zoontje, 
dat Staf heet, was ze eigenlijk al een beetje voorbestemd, denken we. 

Net rond de tijd van St. Patrick’s Day, kwam Patrick het secretariaat 
binnen om Ilse te vervangen. Niets wordt 
aan het toeval overgelaten in De Vlieger! 
Voortaan worden jullie vriendelijk onthaald – 
live of telefonisch – door Patrick.

We wensen Ilse en Patrick allebei veel succes 
in hun nieuwe job.

AFSCHEID NEMEN EN VERWELKOMEN !

Vrijdag 18 december was de laatste werkdag van juf Sien in SBS De Vlieger. 
Na een lange carrière was het tijd om het over een andere boeg te gooien 
en vooral tijd om te genieten van een welverdiend pensioen. 

Juf Sien was ruim 41 jaar onze gedreven leerkracht katholieke godsdienst. 
Op een eigentijdse en creatieve manier werkte ze vele vieringen, 
communies en inleefdagen uit. Ze was ook altijd graag, actief betrokken bij 
de vele leuke activiteiten zoals de sinterklaastoneeltjes, de heksenklassen, 
de schoolfeesten ….

Dit afscheid wilden we dan ook passend vieren, samen met de leerlingen. 
Juf Sien werd op haar laatste werkdag thuis 
opgehaald en maakte haar entree op de speelplaats, 
verkleed als nonnetje. Ze kreeg van directeur Brecht 
(of was het pastoor Brecht ?) te horen dat haar 
laatste werkdag een kruistocht werd. In elke klas van 
de lagere school, moest ze een opdracht vervullen. 
Als ze slaagde in de opdrachten, werd ze tegen de 
middag een ware engel. Gelukkig slaagde ze en in 
de namiddag kon ze genieten, samen met haar 
man, kinderen en kleinkinderen, van een spetterend 
optreden van de leerlingen in de gymzaal.

Na de kerstvakantie kwam juf Sonja de lege plaats in 
de klas katholieke godsdienst invullen. We wensen 
haar van harte welkom en hopen dat ze zich even 
thuis zal voelen en evenveel plezier zal beleven aan 
de job als juf Sien.

Op vrijdag 26 februari was 
het weeral raak: dat was 
de laatste werkdag van 
meester Pol! Hij was dit 
schooljaar teamteacher 
in het vijfde en zesde 
leerjaar. Daarvoor was 

hij eerst meester van het derde, later vele jaren leerkracht van het 
zesde leerjaar. Een kleine rekensom leert ons dat hij ongeveer 500 
leerlingen veilig op weg naar de middelbare school loodste!

Als we aan meester Pol denken, denken we aan muziek. Hij gaf dan 
ook muziekles in het vijfde en zesde leerjaar. Vele oud-leerlingen 
herinneren zich meester Pol als pianist en leider van het schoolkoor. 

Maar hij was ook de grote bezieler van de bosklassen in Villers-
Sainte-Gertrude. Dat bracht ons op een idee om zijn laatste 
werkdag op te vrolijken. Hij kreeg op de vooravond een mailtje dat 
hij zou vertrekken op bosklassen. Hij werd ’s morgens opgehaald 
met een busje en na wat omzwervingen kwam hij op school aan. 
Elke klas zorgde voor een passende opdracht in het teken van de 
bosklassen. Ook hij slaagde met glans en we sloten eveneens af met 
een coronaproof, maar leuk feest met optredens in de gymzaal.

Ook deze plaats werd ingevuld, juf Elke kwam het 
Vliegerteam versterken. We wensen haar veel 
succes en plezier in haar job.

En last but not least maakte meester Brecht ook 
een heuse metamorfose door de laatste jaren: 
van meester Brecht >> zorgleerkracht Brecht >> 
adjunct-directeur  >> waarnemend directeur >> 
echt directeur !

We wensen hem van harte proficiat met zijn 
aanstelling, veel succes directeur Brecht!



Sinds januari zetten we elke maand een sociale vaardigheid 
in de kijker. We vinden het namelijk erg belangrijk dat onze 

leerlingen, naast de vele leervakken, ook leren hoe ze vriendelijke, 
stipte, eerlijke, aangename, … kinderen en volwassenen kunnen 
worden.

Wij krijgen hiervoor steeds de hulp van onze goede vrienden: Gijs en Tess. Elke 
maand wordt het thema aangekondigd, zijn er klasactiviteiten, is er soms een 
filmpje en wordt het weer afgesloten met een klein slotmomentje.

In de maand maart lanceerden we in de lagere school een wedstrijdje om de 
“meest stipte klas” te vinden. Iedere keer dat een leerling niet in orde was met 
een taak of te laat kwam of niet in de rij stond na het belsignaal, ging er een 
knikker uit de klaspot. Het werd een spannende race, maar de leerlingen van 
klas 1B hadden, procentueel, de meeste knikkers over. Zij verdienen 
dan ook de beloofde prijs: een middagje picknicken op een 
speelplein met een aperitief-traktaatje van de school.

Proficiat aan de stipte leerlingen van klas 1B.

GIJS EN TESS LEREN ONS 
SOCIALE VAARDIGHEDEN

17-21 mei 2021 sportweek L2ABC
17 mei 2021  treinrit K1AB 
  TIMSS onderzoek L6AB
18 mei 2021 fietsexamen L6AB
25 mei 2021 schoolreis L1ABC
27 mei 2021 kunstkuur drama 
  L1ABC
28 mei 2021  kunstkuur drama  
  L2ABC
31 mei 2021  schoolreis L3AB en  
  L4AB
1 juni 2021  schoolreis L2ABC 
  kunstkuur drama   
  L1ABC
2 juni 2021  atletiekpiste K1AB
3 juni 2021  schoolreis K1AB 
  kunstkuur drama  
  L2ABC
4 juni 2021 vrijde dag
7 juni 2021 schoolreis L5AB - L6AB
8 juni 2021  schoolreis K2AB
11 juni 2021  schoolreis P1AB
18 juni 2021  schoolreis K3AB
25 juni 2021  proclamatie 
  schoolverlaters L5-L6
29 juni 2021:  oudercontacten 
  lagere afdeling
30 juni 2021:  de sprong K3AB 
  start grote vakantie

ACTIVITEITEN 
KALENDER
onder voorbehoud van de heersende 
coronamaatregelen

GEBOORTES
Odin   10 juli 2020 
broer voor Lio Willemyns (K1A)

Quinn   23 juli 2020 
broer voor Yuna Coudeville (K1A)

Anna en Léonie  27 juli 2020 
zussen voor Vic (L3A) en Xanthe (L5B) De 
Coussemaker

Augustin	 	 13 aug. 2020 
broer van Anna Van de Vijver (K2B)

Aline   13 aug. 2020 
zus van Lewis Vandamme (K2A)

Amaryllis  4 sept. 2020 
zus van Owen Nijffels (L4A)

Maurits   10 okt. 2020 
broer van Laurien Chielens (K3B)

Axelle   12 okt.2020 
zus van Briek Vercruysse (K1A)

Estelle   1 nov. 2020 
zus van Vince Depraetere (K2B)

Shams   10 nov. 2020  
zus van Fares A-Dulaymi (L1B)

Otte   3 dec. 2020 
zus van Eppo Van Houcke (K1B)

David   10 dec. 2020  
broer van Sonia (L2B) en Filip (K3A) Luca

Vinny   10 dec. 2020 
broer van Lize Frans (L2C)

Henri   5 jan. 2021 
broer van Elouise Sabbe (K1B) en kleinzoon 
van Lut (wijkwerker)

Charlie   19 jan. 2021 
broer van Jane Joye (P1A)

Aster   19 febr. 2021 
broer van Elias Verhelst (P1B)

César   27 mrt 2021 
broer van Julien Crevits (K1A)

Max   28 mrt 2021 
broer van Ben (K2A) en Hazel (K1A) Lannoo

Jeanne   28 mrt 2021 
zus van Odette Lapere (K1A)

Jérome  29 mrt 2021  
broer van Julien Dekyvere (K3B)

Cezar   2 april 2021 
zoontje van juf Jozefien (zorg kleuter) en van 
Jonas Cappelle

Olivia   30 april 2021 
zus van Juliette (K3B) en Lucille (P1A) 
Dumoulin

FAMILIENIEUWS

HUWELIJKEN
27 november 2020 
Tom Rosselle en Sarah Verhelst  
ouders van Marie Rosselle (K1B)

26 februari 2021 
Kim Borry en Emmy Vanhee 
ouders van Lilou (K3B) en Kas (P1A) Borry

6 maart 2021 
Tine Maeseele en Stijn Plysier  
Juf Tine (L5A) en mama Nel Maertens (L4A)

26 maart 2021 
Ruben Doom en Liselotte Vanoudendycke 
ouders van Lenthe (L1A) en Nymke (L1C) Doom

Norbert Vansteenkiste 5 nov. 2020 
schoonvader van juf Stefanie 
(kinderverzorgster) en opa van Renée en 
Céleste (oud-lln.) en Ferre Vansteenkiste (L4B)

Eugène Thienpont 12 dec. 2020 
overgrootvader van Naiven (L6A) en  van 
Finlay (L3B) Deconinck

Maria Desloovere 31 dec. 2020 
overgrootmoeder van Axelle (L1A) en Rachelle 
(K1B) Leenknegt

Yvan Ryde  1 maart 2021 
opa van Nina (2A) en Lena (5B) Depoorter 
Urbain Lefevere  1 maart 2021 
opa van Femke (L4A) en van Daan (L1B) 
Lefevere

Patrick Vandelannoote 14 april 2021 
opa van Riwke (L3B) en van Reniel (K3A) 
Vandelannoote

Minh Thinh Nguyen 15 maart 2021 
opa van Thibeau Phan (K2A)

Geert Vancoillie  25 maart 2021 
opa van Jonas (L5A) en Janne (L3A) Hoedt

OVERLIJDENS
Paul Mergaert  24 aug. 2020 
opa van juf Ineke (L6B)

Carine Vanneste  3 sept. 2020 
oma van Liandro Dieryckx (L1A) 

Alfredo Monteiro Vieira 2 nov. 2020 
vader van juf Nathalie (L2A), schoonvader van 
juf Evelien (K1B) en opa van Elle (L5A), Heleen 
(L2B) en Ines (K2A) 


