
Geen 
forum 
omwille 
van de 
ateliers 
 
 
 
 
 

Oproep 
 
Beste ouders en grootouders,  
Voor vrijdag 20 oktober zijn we nog 
steeds op zoek naar mensen die een 
atelier willen begeleiden.  
We werken rond de week van het bos. 
Wie voelt zich geroepen?  
Stuur een mailtje naar 
els@leefschooldevlieger.be als je ideeën 
of info wil. 
Alvast bedankt! 
 
 

Onze kinderen van het  4de, 5de  
En 6de leerjaar nemen samen  
met enkele andere Oostendse  
scholen deel aan Crossing Music. 
Crossing Music betrekt kinderen  
uit andere culturen om hun kinderliedjes naar 
buiten te brengen. Van deze volksliedjes 
worden door Vlaamse componisten 
bewerkingen gemaakt.  
De koorrepetities (op school) en concerten 
zorgen voor contact tussen kinderen van 
verschillende culturen die anders niet met 
elkaar in aanraking komen.  
Apotheose is een concert in De Grote Post. 
Meer info op www.crossingmusic.be, maar hou 
alvast rekening met volgende data:  

- Woensdag 21 febr generale repetitie 
- Vrijdag 23 febr try-out 
- Zaterdag 24 febr concert  

 

Op 14 oktober van 19u 
tot 22u wordt de Nacht van de 
Duisternis georganiseerd door het 
VOC Oostende in samenwerking met 
Raversyde & Astro Event Group.  

Het evenement is volledig gratis 

Meer info: 
http://www.vogelopvangcentrum.be/n
l/nacht-van-de-duisternis  

 

Dinsdag is het 
leesclub Breng je 
leesboek mee van 
thuis, of je kan een 
boek uit de klas van 
Cindy lezen. Er wordt 
niet vrij rondgelopen 
in de klassen om 
boeken te halen. 
 
 
 
 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 oktober 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
bloemkoolsoep 
vleesbrood 
spinazie 
aardappelen 
fruit 

dinsdag 
spinaziesoep 
vege curry-au-vent 
ananas 
witte rijst 
plattekaas fruit 
 

donderdag 
waterkerssoep 
kaasburger 
geraspte wortel 
frietjes 
fruit 

vrijdag 
tomatensoep 
pollack filet 
kreeftensaus 
broccolimix 
puree 
vanilepudding 
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klas Kristin, project ‘Thuis’ 

Deze week maakten we een vrije tekst rond de gezelligste kamer thuis, of hoe we 
zouden willen dat die kamer er uit ziet. Hieronder zie je de vrije tekst van Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

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

 
We beginnen te werken rond de herfst. 
 
Is het mogelijk om mandarijnen en appelsienen geschild in een doosje mee te 
geven. 
  

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

 
We werken verder rond de herfst en het bos. 
 
 

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

 
Ons project thuis is afgelopen. We vliegen al onmiddellijk in een nieuw project "de 
sprookjes van nonkel Bob" naar aanleiding van het liedje 'dat zijn de sprookjes, waar 
ik zo veel van hou’. 
Aicha is jarig en dit gaan we vieren volgende week. 
 
 

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

 
We hebben een nieuw project: Het bos, vleermuizen, Halloween en spinnen.. 
Donderdag 19/10/2017: We vieren de verjaardag van Pepijn Deschildre.  
Vrijdag 20/10/2017: ateliers voor de oudste kleuters. De jongste kleuters blijven in 
de namiddag in de klas bij Kristin. 

 

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

 
We werken rond Herfst in het bos en gaan maandagnamiddag naar Het Bosje  
(zie mail) 
1ste: elke dag lezen, vrijdag schrijfblaadje klaar, oefenen op Bingel 
2de: regelmatig lezen, vrijdag dictee WP 5, oefenen op Bingel 
 

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

 
1e lj : witte map zeker af tegen vrijdag, veel lezen oefenen! 
         volgende week flitsen we ook het rekenen 
2e lj : wp 5 dictee, + en - tot 20 voor tempo ook met brug, veel lezen 
ons project is afgerond 
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3de leefgroep Jolien 
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-jolien 

 
Ons eerste project is afgerond. De leerlingen krijgen het receptenboekje nog mee 
naar huis. 
We gaan op zoek naar een nieuw project. 
Maandag worden alle mappen met fiches gecontroleerd en gebundeld. En dan 
starten we ook met de herhalingsweek. 
Dinsdag: Tafeltoets  
Vrijdag: Atelier.  
 

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

Herhalingsweek: we bundelen de leerstof voor de toetsen en gaan 
alles nog eens herhalen. 
Zie toetsenplanning en mail.  

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

Ons project is afgerond! We hebben met de klas een boekje gemaakt met alles wat 
we over kanker hebben ontdekt. Volgende week starten we met een nieuw project!  

 

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

 
Maandag: Katleen komt in de klas. 
We praten over hoe we ons voelen in de groep en op school.  
 
Dinsdag kiezen we een nieuw project. 
 
Woensdag: zwemmen voor het 5de, CLB-bezoek voor het 6de 
 
Vrijdag geen forum want er zijn ateliers. 
 

Sportnieuwtjes   Kaat 

Gebruikte zwempakken van school gewassen terug meebrengen!! 
Turnen: maandag : Philip, Jolien en Marijke 
             dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
             woensdag : Heidi en Cindy 
             vrijdag: 5de leerjaar, 6de leerjaar  
                          Marijke, Els, 2de kleuter 
Zwemmen: woensdag:  5de leerjaar 
                   donderdag: Jolien en 1ste leerjaar 
                   (Graag een mailtje als je mee kan begeleiden naar het 
zwembad.                          kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 
 
Woensdagnamiddag Bredene cross.  Meer info bij kaat. 
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