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Vraag van de week 

Waar vind ik als nieuwe 

ouder alle informatie over de 

schoolwerking? 

Als je op onze website op 
het wolkje ‘Vlieg je voor het 
eerst met ons mee?’ klikt, 
dan kom je op een apart 
niveau van de site met héél 
veel informatie over de 
school- en klaswerking en de 
pijlers van onze school. Hier 
is de rechtstreekse link: 
http://leefschooldevlieger.be
/onervarenvliegeniers/  

 

OPROEP 
naarstige zoetebekken gezocht! 
Op 24 november gaat Vliegerstein van start 
in 't Bosjoenk. We zijn op zoek naar 
enthousiastelingen die graag een cake, 
taart, koekjes, ... willen bakken voor ons 
evenement. Ben jij (of oma, opa, tante, 
nonkel,...) bakkandidaat? SUBLIEM!   
Stuur een mailtje naar 
marie@leefschooldevlieger.be  
Je krijgt dan een mail terug met alle 
informatie over het hoe, wanneer, ...  
Alvast bedankt!  Team Vliegerstein  
 

We hebben heel wat helpende handen 
nodig om van Vliegerstein een magisch 
feest te maken. De zaal aankleden op 
vrijdagnamiddag, de bar bedienen, de 
kassa bemannen, taartjes opscheppen, 
helpen opruimen… Vul je naam in op de 
werkroosters aan het prikbord in de hal. 
Superbedankt! 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 november 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
tomatensoep 
chipolata 
erwtjes met ui 
aardappelen 
flan chocolat 

dinsdag 
spinaziesoep/balletjes 
gyros 
4-seizoenenmengeling 
witte rijst 
fruit 
 

donderdag 
waterkerssoep 
vol-au-vent 
gemengde sla 
frietjes 
fruit 

vrijdag 
bloemkoolsoep 
koolvis delight 
kervelsaus 
pompoenpuree 
vanillepudding 

http://leefschooldevlieger.be/onervarenvliegeniers/
http://leefschooldevlieger.be/onervarenvliegeniers/
mailto:marie@leefschooldevlieger.be


 
 
Bijspelen als oplossing voor buitenschoolse kinderopvang? 

INFOMOMENT  
DO 07.12.2017 van 18.00 tot 19.00 uur | Stadhuis Oostende (Alice Freyzaal)  
 
Het is als ouder niet gemakkelijk om tijdens de schoolvakanties telkens geschikte kinderopvang 
te vinden.  
In verscheidene steden loopt al enkele jaren het succesvolle project cokido.  
Ouders, grootouders, familie en vrienden organiseren samen de buitenschoolse opvang en maken 
onderlinge afspraken om beurtelings de schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar op te vangen 
tijdens de vakanties en/of na school. Als ouder zorg je één dag mee voor de opvang en in ruil krijg 
je vier dagen opvang voor je kind.  
Gastspreker: Eefje Cottenier, projectverantwoordelijke buurthuis De Stuyverij, Kortrijk  
Meer info en inschrijven: geert.saelens@oostende.be  
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Wat gebeurt er in de klassen? 
 

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

 
Valerie komt stage lopen tot en met 5 december. Zij begint met een 
project rond licht en donker. 

 
 

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

 
Sara, onze stagiaire, werkt een week rond het boek van de Gruffalo. 
 
 
 

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

 
Dinsdagnamiddag gaan we naar het muzee-um.  
Over de middag blijft iedereen op school eten want we vertrekken al rond 13u 
Vrijdag verzorgen wij het forum. 
 
 
 

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

 
Ons project van het bos is afgerond.   
We starten maandag met het kiezen van een nieuw project.  
Dinsdagnamiddag gaan we op uitstap naar muzee. We vertrekken om 13u10.  
 

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

 
We hebben een nieuw project: hoe leven dove en blinde mensen?  
Wie kan ons in contact brengen met mensen die ons daarbij kunnen helpen? 
1ste: dagelijks lezen, ook schrijven oefenen en +/- flitsen 
2de: vrijdag dictee WP 7, Bingelen, veel lezen!  

 

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

 
1e lj : heel regelmatig lezen, schrijven en rekenen flitsen 
2e lj : vrijdag WPdictee 7, rekentestje tot 20 over de brug.  
          Bingelen veel lezen! 
 
Ons projectje  gaat over de wolken en wat er uit valt...  
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3de leefgroep Jolien 
http://leefschooldevlieger.be/ervarenvliegeniers/category/klasblogs/klas-jolien 

 
Wij zijn vol enthousiasme bezig aan ons project De middeleeuwen. 
Dinsdag gaan we dan ook op uitstap naar Gent naar het Gravensteen. 
- Vertrek om 8u35 
- Vergeet je lunchpakket niet 
- Neem iets mee voor op de trein. 
 
Woensdag: dictee woordpakket 5 
Donderdag is er dan een tafeltoets in plaats van dinsdag. 
 
 

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

We starten een nieuw blok met Tine, een stagiaire die 2 weken in 
de klas komt.  
We werken rond het project: weer, klimaat, stormen... 
Woensdag: WP 5 + dictee.  
We beginnen aan sprong 3 in Rekensprong.  
 

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

Volgende week starten we met een nieuw project : Hoe veilig omgaan met sociale 
media?! We zijn alvast enthousiast!  
 

 

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

 
Woensdag: Zwemmen 6 
Vrijdag: turnen 5+6 
 
We beginnen volgende week te werken aan onze werkstukken. 
 

Sportnieuwtjes   Kaat 

Turnen: maandag : Philip, Jolien en Marijke 
             dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
             woensdag : Heidi en Cindy 
             vrijdag: 5de leerjaar, 6de leerjaar  
                          Marijke, Els, Phoebe en Kristin 
Zwemmen: woensdag:  6de leerjaar 
                   donderdag: Philip en 2de leerjaar 
                                        

             Trefbal voor de 3de leefgr op maandag en netbal voor de 4de leefgr op vrijdag 
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