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Op tijd 
Proficiat allemaal: jullie slaagden er 
maandag en dinsdag in om allemaal 
op tijd te komen. Een supergrote pluim! 

Opgelet: woensdag 11 oktober = pedagogische 
studiedag, geen school dus die dag 
 
 
 

Vraag van de week 
Waarom mag mijn hondje niet binnen op 
school? 
Eén van de regels op school is inderdaad dat 
hondjes niet binnen mogen, tenzij de 
leerkracht het uitdrukkelijk gevraagd heeft voor 
een project of kring rond dieren. 
Reden hiervoor is dat bepaalde kinderen schrik 
hebben van honden en soms de hal niet in 
durven als ze daar een hond zien. 
Ook kunnen wij niet altijd inschatten of alle 
hondjes even betrouwbaar zijn in een menigte 
met onvoorspelbare kinderen. 
Bedankt om je hondje buiten te laten wachten! 
 

(Kamp)factuur 
Volgende week ontvangen jullie de 
schoolfactuur van september via een 
mail van de leerkracht. 
Hierop worden opvang, uitstappen, 
tijdschriften en turn-T-shirts 
aangerekend. Het kamp wordt pas 
verrekend in de factuur van oktober. 
Heb je het moeilijk om schoolkosten te 
betalen? Informeer dan zeker voor een 
studietoelage en onderwijscheques. 
Sommige mutualiteiten geven ook een 
tegemoetkoming voor het kamp.  
Meer info in het secretariaat. 
 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 9 t.e.m. vrijdag 13 oktober 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
erwtensoep 
ardeens gebraad 
bloemkool/kaassaus 
aardappelen 
koek 

dinsdag 
witloofsoep 
gehaktballetjes 
tomatensaus 
wortelschijfjes 
puree 
chocomousse 
 

donderdag 
kippensoep 
runderstoverij 
sla + komkommer 
gekookte aardappelen 
fruit 

vrijdag 
wortelsoep 
macaroni 
ham&kaassaus 
gemalen kaas 
yoghurt natuur 

Fruit – Oog voor Lekkers 

Vanaf volgende week: 10 weken lang elke 
donderdag een gratis stuk fruit voor alle kinderen! 
 



 
 
 
 

Dankjewel lieve ouders! 

Dankzij jullie ouderbijdrage kon er nieuw speelgoed aangekocht worden. 

Zoals je ziet, wordt er heel geconcentreerd mee gespeeld. 

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OUDERS / GROOTOUDERS GEZOCHT voor onze BOSateliers op 

 

vrijdag 20 oktober ‘17 

 
 
 
Het leek ons leuk om tijdens de eerste ateliernamiddag te werken rond ‘de week van het 
bos’. We zijn op zoek naar volwassenen die een workshop willen begeleiden met als thema 
‘het bos’. Je kan het heel ruim zien. Een spelletje, een kunstwerk met natuurmateriaal, een 
geluidenspel, zoektocht, een sportactiviteit, een gerechtje,… Zelf geen idee? We helpen 
graag mee denken.  
 
Hoe gaat het in z’n werk? 
 
Alle kinderen en volwassenen verzamelen om 13.30u op de tribune op de speelplaats.  
We verdelen de groepjes. Je krijgt max 15 kinderen (van 3de kl tot 6de lj) die de hele 
namiddag bij jou blijven. Je mag zelf een pauze inlassen om ev. koek of fruit te eten. Om 
15.30 ruim je alles op met je groep. Daarna kom je naar de speelplaats en houd je toezicht 
tot 16u. Wie graag een activiteit in het park of bosje wil doen kan dit zeker doen. Els en 
Phoebe zullen meewandelen met 
hun groepje.  
Heb je materiaal nodig? Vraag 
eerst eens in de klassen of het 
voorradig is. Indien niet, dan 
mag je het aankopen, maar 
spaar zeker je ticketjes want die 
zijn nodig voor terugbetaling. 
Daags voor de ateliers krijg je 
een mail met het aantal kinderen 
in je groepje en in welk lokaal je 
mag zitten.  
Er is geen forum voorzien. 
Alvast bedankt om de kinderen 
een leuke namiddag te bezorgen! 
 
Interesse of vragen ? Stuur een mail naar els@leefschooldevlieger.be. 
Hopelijk tot dan! 
 
Het Vliegerteam 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:els@leefschooldevlieger.be


 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 
 http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/peuters-
marijke/  

 
Kunnen jullie foto's doorsturen van jullie gezin, huisdieren.... 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/kleuters-els/ 

 
We werken rond de herfst en het bos. 
Woensdag geen school voor jullie. Pedagogische studiedag. 
Prettig weekend! 
 

       1ste leefgroep  Kristin/Yentl oudste kleuters  
      http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/kleuters-kristin/ 

 
We werken ons thuisproject af. 
 
 
 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/kleuters-phoebe/  

 
Onze laatste week dat we rond project wilde dieren werken.  
Deze week is het onze beurt voor het forum.  
Woensdag 11 oktober = pedagogische studiedag.  
 
 

2de leefgroep  Cindy   
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-cindy/ 

 
We ronden ons projectje af, en maken een winkelhoekje in de klas. We beginnen 
stilaan te werken rond 'herfst in het bos'. 
1ste: Elke dag lezen (doosje), schrijfblaadje klaar tegen vrijdag 
2de: regelmatig blijven lezen! vrijdag dictee WP 4 

 

2de leefgroep   Heidi  
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-heidi  

 
1e lj : heel goed de woorden en klanken lezen en schrijven. 
         er komen ook rekenflitskaartjes aan. Zorg je voor een doosje? 
2e lj : wp 4 dictee en + en - tot 20 voor tijd op vrijdag. Blijf zeker lezen!  
 
Vasco is op 6 oktober jarig. Zijn verjaardagswens gaat door op 13 oktober. 
Dan mag iedereen in de namiddag speelgoed meebrengen naar de klas. 
Computerspelletjes kunnen niet. Let wel, zeker geen materiaal meebrengen 
dat kwetsbaar of kostbaar is!  
 

http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/peuters-marijke/
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/peuters-marijke/
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/kleuters-phoebe/
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-heidi


 
 

3de leefgroep Jolien 
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-marie 

 
Dinsdag: voormiddag: tafeltoets 
                namiddag: gaan we koken voor ons project. We maken gezonde 
tussendoortjes. Wie graag een handje wil komen helpen is zeker welkom!  
Woensdag: dictee woordpakket 4!  

 
 

3de leefgroep Philip  
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-
philip 
 

We ronden het project menselijk lichaam af met een 
spreekbeurtje.  
Donderdag woordpakket 4 (laatste van dit blok) 
 
 
 

4de leefgroep Fauve 
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-charlotte 

Volgende week is de afronding van ons project! We hebben veel bijgeleerd. Op 
naar het volgende!  
Niet vergeten : woensdag een dagje congé!  
 
 
 

 

   4de leefgroep Aäron  
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-saar 

 
Woensdag: geen school. 
Vrijdag: turnen voor 5 en 6. 
 

Denk aan de taak op bingel ☺ 

Sportnieuwtjes   Kaat 

Turnen: maandag : Philip, Jolien en Marijke 
             dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
             vrijdag: 5de leerjaar, 6de leerjaar  
                          Marijke, Els, Phoebe en Kristin 
Zwemmen: woensdag:  5de leerjaar 
                   donderdag: Philip en 2de leerjaar 
                   (Graag een mailtje als je mee kan begeleiden naar het zwembad. 

kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 
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