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WOORDJE  
DIRECTIE

Beste lezer,

Onze school is een plek waar er voor 
je wordt gezorgd, waar je je goed 
voelt, van waaruit je kan groeien en 
het leven verder kunt uitbouwen. Je 
leert er goed voor jezelf, de anderen 
en de wereld te zorgen. Het is een 
plek waar je jezelf kunt zijn zonder 
stempel en vooroordelen. Een plek 
met veel warmte, openheid, respect, 
creativiteit, leerkansen, eerlijkheid 
en veiligheid. Een plaats om 
tijdloze verhalen en onvergetelijke 
wijsheden en herinneringen te 
creëren.

Iedereen is welkom in De Vlieger. 
Iedereen kan met ons meevliegen. 
Vlieg ook jij even mee tijdens het 
lezen van dit schoolkrantje?

Brecht van Mullem – directeur

Lies Vanthournout – wnd. adjunct-
directeur

VERKEERSVEILIGE 
SCHOOLOMGEVING
Uit de ouderbevraging die we vorig schooljaar 
hebben afgenomen, bleek dat heel wat ouders 
een nog veiligere schoolomgeving erg belangrijk 
vinden.  

De komende jaren wordt het centrum van Rumbeke heringericht volgens het STOP-
principe, dat in prioritaire volgorde aandacht schenkt aan Stappers, Trappers, Openbaar 
vervoer en Privaat vervoer. Meer stappen en trappen biedt niet enkel voordelen op  
vlak van mobiliteit, maar heeft tegelijk ook heel wat gezondheidsvoordelen. Het 
STOP-principe vormt ook een leidraad om tot een beter evenwicht te komen in de 
publieke ruimte.

Je op een duurzame en veilige manier kunnen verplaatsen, staat bovenaan de 
prioriteitenlijst van deze nieuwe visie. Dat kan onder meer door de realisatie van een 
fijnmazig fiets- en wandelnetwerk. Om de mobiliteitskeuzes te ondersteunen, moet 
ook de publieke ruimte hier en daar een aangepaste inrichting krijgen. Zo krijgt elke 
deelnemer aan het verkeer de correcte plaats en ruimte die hij/zij nodig heeft om 
zich veilig te verplaatsen in Rumbeke.

Het gaat over acties die op korte, middellange en lange termijn mogelijk zijn:

• veilige en duidelijke kruispunten
• ruimere zone 30 en schoolstraten
• slim en veilig fietsnetwerk met 15-tal fietsstraten
• circulatiemaatregelen om de verkeersafwikkeling in het centrum van Rumbeke 

vlotter te laten verlopen
• realiseren van een hoppinpunt om vlot te kunnen overstappen op 

verschillende vervoersmiddelen bv. van de bus op de 
fiets

De dagen zijn al een stuk korter en na de herfstvakantie vinden we het belangrijk dat ALLE KINDEREN 
HUN FLUOHESJE DRAGEN. Wie geen fluohesje meer heeft, kan op het secretariaat ééntje verkrijgen 
met het logo van De Vlieger erop tegen een democratisch prijsje. Dit wordt dan verrekend op de 
volgende maandfactuur.

Voor de fietsers is een DUIDELIJK fluohesje VERPLICHT ! Je trekt steeds het hesje aan. Je kan nog een 
fluohoes over je schooltas trekken om het ook aan je rugzijde veilig te houden. Een hesje knopen aan de 
schooltas is niet voldoende.

Een FIETSHELM dragen is STERK AAN TE RADEN en beschermt je als het toch eens fout mocht lopen. Zorg ook voor een degelijke fiets 
die in orde is. Vooral de verlichting en de remmen moeten perfect werken.

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

VEILIG NAAR SCHOOL



BERICHT VAN DE OUDERRAAD
Na slechts enkele kleine interacties in anderhalf jaar 
coronaleed recht ook de ouderraad zijn rug om er terug 
volledig voor te gaan.

We staan klaar om opnieuw tal van informatieve en 
ontspannende activiteiten voor ouders en leerlingen te 
organiseren. Maar dit kunnen we uiteraard niet alleen! 

Wij zijn dus ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich bij de 
ouderraad willen aansluiten.

Meer info of meteen aansluiten kan via 
info@ouderraad.sbsdevlieger.be

Onze eerstvolgende ouderraadvergadering gaat door op 
maandag 15 november om 20u in de leraarskamer.

Met vriendelijke groeten

Stijn Lefevere, Bram Decaluwé, Cindy Willemyn, Patriek Van 
Bruaene

BOSKLASSEN
Hallo Vliegertjes

Zoals jullie misschien al weten, zijn wij van 29 

september tot 1 oktober op bosklassen geweest. 

Dat waren drie dagen die we nooit zullen vergeten. 

We zijn met de bus naar Villers-Ste-Gertrude, 

bij Durbuy, geweest. En we zijn goed en wel 

aangekomen. We hebben van alles geleerd over 

de natuur. Er waren vier activiteiten te doen: in het 

spoor van wilde dieren, rotswandeling, wildcraft 

en rivierfauna. Het eten was lekker. En we hadden 

ruime kamers, waar we moesten slapen, maar dat 

hebben we niet gedaan… Aan niemand zeggen hé, 

Vliegertjes! We hadden zelfs een speelplein op het 

domein. En ons eerste fuifje was op bosklassen! We 

hebben tijdens de fuif de limbo gedaan, gedanst 

en we kregen een drankje en een zakje chips naar 

keuze. Het ging veel te snel voorbij.

Dag Vliegertjes! 

(Alexia en Thomas 6B)

DE SORTEERKAMPIOENEN
Op onze school zijn de kleuters van het 
derde kleuter echte sorteerkampioenen.

Ze werkten twee weken rond afval in de 
klas.

Als kers op de taart kregen we bezoek 
van de prinses van 
Viesvuilland. 

In haar koninkrijk was er véél afval. Onze 
kleuters toonden haar hoe sorteren 
precies moet.

Onze kleuters zijn duidelijk goed goed 
bezig!!

NAAR HET HERFSTBOS MET DE PEUTERS…
Joepie! Dinsdag 12 oktober was het zover! Onze peuters mochten met de bus naar het bos! De zon was 
van de partij, maar ook Jules was erbij! Joehoe! 

Voor de peuters was dit alvast een ganse belevenis. In het bos ontdekten we dat 
de blaadjes van de bomen vallen en ze in de herfst verschillende kleuren krijgen. 
We vonden ook allerlei nootjes maar helaas …vonden we geen paddenstoelen 

noch kabouters. 



ELISE BILLIAU

In het secretariaat kan je in de 
namiddag soms Elise spotten. 
Zij versterkt sinds 1 oktober 
het administratief team van 
SBS Roeselare.

NIEUWE GEZICHTEN IN SBS DE VLIEGER

MEESTER DAAN

Het is altijd fijn om een oud-leerling terug te zien, maar een oud-leerling als nieuwe 
collega mogen begroeten, is natuurlijk fantastisch. Meester Daan Catteeuw heeft 
dit schooljaar zijn droomjob gevonden in het tweede leerjaar C. Dolenthousiast 
en creatief is hij van start gegaan om deze jongens en meisjes de tafels, de korte- 
en lange klanken, …. en nog zoveel meer te leren. Soms kan je hem ook al eens 
accordeon horen spelen in zijn klasje.

Maar af en toe ontpopt hij zich tot “Techno-Daan”. 
Gekleed in een gele overall en dito veiligheidshelm, 
met een gereedschapskist onder de arm, trekt 
hij door de school om in de andere klassen 
techniekactiviteiten te geven.

JUF OONA

Ook juf Oona kwam op 1 september vanuit SBS De Brug ons team 
versterken. Zij is de teamteacher van de eerste graad geworden. 
Ze vervangt juf Evelyne die zich dit schooljaar ontfermt over onze 
vriendjes van de opstapklas. Juf Oona helpt de kinderen van het 
eerste en tweede leerjaar die wat hulp kunnen gebruiken. In de 
namiddag vervangt ze juf Nathalie of meester Daan, als hij als 
“techno-Daan” op stap is.

In de vijfde en de zesde klas kennen ze juf 
Oona als de juf van de plusklas. Hier verzint 
ze uitdagende opdrachten om die leerlingen, 
die net iets meer nodig hebben, te prikkelen.

ICT-LESSEN MET DIGI-MARIE
Dat juf Marie haar klas doorgaf aan meester Daan, is ondertussen 
al geweten.  De kinderen van het 5de en 6de leerjaar daarentegen, 
zullen juf Marie wel vaker tegen komen in en rond de zorgklas.

De andere leerlingen, van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar, zullen juf 
Marie eerder op bezoek krijgen als DIGI-Marie…

Elke week komt DIGI-Marie in verschillende klassen langs om enkele 
digitale workshops te geven.  Dat gaat van mediawijze lessen (over 
veilige wachtwoorden, online ‘nettiquette’, verstandig informatie 
opzoeken, cyberpesten,…) tot meer technische computervaardigheden.  Hierbij leren ze (naargelang hun leeftijd) vooral werken 
met Google Classroom, mappen maken in de Google Drive, afbeeldingen knippen/plakken/bewaren, een affiche met verzorgde 
lay-out maken, correcte mails versturen, een Power Point-presentatie opmaken,…

In een aantal klassen zijn we ook al van start gegaan met de beginselen van ‘programmeren’:

In het 1ste en 2de leerjaar proberen we dat computationeel denken te stimuleren door te werken met de BeeBot’s.  Dit zijn 
schattige robotjes in de vorm van een bij.  Die robot-bijen kunnen ze spelenderwijs gaan programmeren aan de hand van 4 
eenvoudige drukknoppen zodat ze over een roostertapijt de gewenste weg afleggen. 

In de hogere jaren gaan we een stapje verder:  zij bouwen aan de hand van een online-
stappenplan zélf hun eigen robot-wagentje uit legoblokken.  Via de ‘Lego WeDo 2.0’-app op 
de iPad kunnen ze hun eigen robot volledig programmeren.  

Ook via Scratch (Jr.) en een Micro Bit zullen de leerlingen deze vaardigheden trainen. Op deze 
speelse manier proberen wij als mediawijze school graag ons steentje bij te dragen om DIGI-
vaardige leerlingen te ontwikkelen.  Een must voor deze tijd!



IK STRAP, JIJ STRAPT, WIJ STRAPPEN
De strapdag was een groot succes. Zoveel gezinnen die een extra inspanning leverden om te 
voet, met de fiets of met de step naar school te komen. Dank je wel daarvoor!

We beseffen dat het, omwille van verschillende redenen, niet altijd haalbaar is om strappend 
naar school te komen. Toch hopen we dat deze dag jullie liet proeven van andere voordelen 
waardoor de auto misschien iets vaker thuis blijft. 

Ook op school kreeg de strapdag een vervolg voor de kinderen. De 
kleuters genoten van een ‘boeiend’ bezoek van de politie terwijl de 

leerlingen van het lager tussen de lessen door een frisse neus haalden op het fietsparcours. Wij 
zijn heel blij met deze geslaagde strapdag!

SOCIAAL VAARDIG MET GIJS EN TESS
Net als vorig jaar zetten we elke maand een sociale vaardigheid in de kijker. 

Niet alleen schoolse vaardigheden zijn belangrijk, ook respectvol met elkaar 
omgaan, zorg dragen voor materiaal, beleefd zijn, stiptheid, vriendelijk 
en eerlijk zijn, … enz. zijn belangrijke attitudes.

En wie anders dan Gijs en Tess zijn onze ideale partners in dit 
groeiproces! 

Elke maand staat een aandachtspuntje in de kijker. Aan de hand 
van een filmpje, toneel, verhaal of poppenspel maken de kleuters en 
leerlingen kennis met het thema. Er is een klasactiviteit en gedurende 
die periode zetten we ons beste beentje voor om dit aandachtspunt 
na te leven. Tijdens het slotmoment blikken we samen terug. 

Ook ouders worden betrokken in dit proces. Als we samen op een 
vaardigheid focussen, bereiken we misschien nog net iets meer. 
Samen zijn we dus GOED BEZIG!

KALENDER
maandag 8 november 2021 
instap nieuwe peuters

dinsdag 9 november 2021 
K2AB leeruitstap Rhodesgoed

donderdag 11 november 2021 
Wapenstilstand - vrije dag

vrijdag 12 november 2021 
vrije dag

maandag 15 november 2021 
ouderraad

donderdag 18 november 2021 
L6 boekenbeurs Broederschool

woensdag 24 november 2021 
pedagogische studiedag

donderdag 25 november 2021 
L6 ontdek-je-talentbeurs

vrijdag 3 december 2021 
sinterklaas op bezoek

maandag 6 december 2021 
De Liedbanaan: toneel kleuterafdeling

donderdag 9 december 2021 
infoavond nieuwe peuters

vrijdag 10 december 2021 
L6B systematisch contact in CLB

maandag 13 december 2021 
start proefwerken

vrijdag 17 december 2021 
onthaalvoormiddag nieuwe peuters

woensdag 22 en donderdag 23 decem-
ber 2021 
L2-L6 oudercontact

vrijdag 24 december 2021 
start kerstvakantie om 11.40u.

OVERLEDEN

Magda Hoet   17/08/2021 
oma van Laura Devos, leerkracht L3A.

Walter Desaranno 26/06/2021 
Simonne Dubois 26/07/2021 
schoonouders van 
Leen Demeulemeester (administratie)

Jeanne Labaere 28/08/2021 
grootmoeder van Mathias Lauwyck 
(ICT-coördinator)

HUWELIJK

04/09/2021 
Silke Decaluwé en Yves Deschout, 
mama van Lucille 1e kleuter A en 
Juliette Dumoulin 1e leerjaar B.

GEBOORTES

Jana Vermoere  04/09/2021 
zus van Fien Lobbestael 5e leerjaar B.

Lena De Smet   15/07/2021 
dochter van Bert De Smet 
algemeen directeur.

Colette Van Neste  26/08/2021 
kleindochter van Geert Deseyne, leer-
kracht 3e leerjaar B.

Bamba Lammers  01/09/2021 
zus van Anta, 3e kleuter A.

Muvahhid Oumarov  25/09/2021 
broer van Ahmad, 1e kleuter A en 
Mohamed, opstapklas.

FAMILIEBERICHTEN


