
Geen 
forum: 
muzinami 
 
De 2de, 3de en 
4de leefgroep 
werken door 
tot 16u. 
 
 
 
 
 

Maaltijden tweede trimester 
Wil je je kind(eren) iets anders laten eten 
in het tweede trimester? Kom dan nu een 
nieuw blad invullen in het secretariaat, om 
het weekschema aan te passen. Wij 
moeten immers vóór de kerstvakantie al 
maaltijden bestellen voor januari. 
 
 

Schoolstraat? 
Zie volgende 
pagina! 
 
 
 
 
 
 

Vraag van de week: wat is muzinami? 

Andere vrijdagen is er vrije werktijd voor het 
lagere, maar één vrijdag op de drie wordt die 
vervangen door een MUZIsche NAMiddag. 
Muzische vorming = beeld, drama, bewegen, 
muziek en wij voegen er natuur en techniek 
aan toe. 
Een MUZIsche tsuNAMI overspoelt De Vlieger! 
In december wijzigt de volgorde een beetje en 
is er op 1 en 15 december muzinami. 

 

Op tijd 
Maandag was 
iedereen op 
tijd op school. 
Joepie! 
 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 27 november t.e.m. vrijdag 1 december 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
paprikasoep 
vleesbrood 
spinazie in room 
gekookte aardappelen 
fruit 

dinsdag 
parmentiersoep 
kipfilet 
currysaus/ananas 
witte rijst 
plattekaas fruit 
 

donderdag 
champignonsoep 
kaasburger 
geraspte wortel 
aardappelen 
fruit 

vrijdag 
tomatensoep 
pollackfilet 
kreeftensaus 
broccolimix 
puree 
vanilepudding 



 

 

 

 
Nieuws vanuit de werkgroep veilig verkeer 
 

 

Schoolstraat 
 

De werkgroep verkeer lanceerde twee jaar geleden 'de schoolstraat', 

namelijk het autovrij maken van de Rogierlaan tijdens de spitsmomenten. 
Dit plan werd echter om verschillende redenen al afgevoerd nog vóór het 

uitgetest kon worden. 
 

Nieuwe werkgroep veilig verkeer 
 

Begin september werd de nieuwe werkgroep veilig verkeer opgestart! Deze 

werkgroep wil vanaf dit schooljaar inzetten op verkeersveiligheid! Met de 
winter voor de deur vinden we het belangrijk dat de kinderen goed zichtbaar 

zijn in het verkeer. Bij wijze van voorstelling van de werkgroep worden 
donderdag en vrijdag de fietslichten van onze Vliegeniers nagezien. 
 

Enquête  

Het verkeer in de Rogierlaan en bij uitbreiding in de omgeving van De Vlieger 

kan bijzonder druk en chaotisch zijn. De werkgroep wil staan voor een positief 

verhaal: mensen sensibiliseren om op een respectvolle manier mee te werken 

aan veilig verkeer! Voor alle duidelijkheid: het is niét de bedoeling om ouders 

die met de auto komen te viseren!  

 

Vrijdag 1 december wordt met alle gezinsoudsten een enquête meegegeven 

die de trafiek en de pijnpunten rond De Vlieger in kaart wil brengen.  

 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

 

 

 

 

 



 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

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

 
We maken kennis met het Sinterklaas feest. 
Valerie gaat kokoskoekjes bakken en vraagt of er allergieën zijn. 

 

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

 
Sara haar stage zit erop. 
We werken verder rond Sint en Piet. 
 
 

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

 
We startten deze week het project "kunst met Sint en Piet" en doen daar nog 
een tijdje mee verder. 
Dinsdag vieren we de verjaardag van Emiel die op woensdag jarig is. De 
kinderen mogen verkleed naar school komen 
Woensdag 29 november gaan we op bezoek bij De Spiekpietjes in het Fort 
Napoleon, wie kan mee om te begeleiden? We gaan met de tram. 
 

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

 
Wij werken verder rond Mu.ZEE, maar zullen het ook hebben over De Sint en zijn 
Pieten.  
Woensdag 29 november gaan we op bezoek bij De Spiekpietjes in het Fort 
Napoleon, wie kan mee om te begeleiden? We gaan met de tram. 
 
 

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

 
We ronden ons project over blinde en dove mensen af. We leerden héél wat bij! 
Maandagnamiddag komt Katleen in de klas. 
1ste: elke dag lezen! regelmatig flitsen (rekenen). tegen vrijdag: schrijfblaadje  
2de: regelmatig lezen! vrijdag dictee WP 9 en toetsje tafels van 1 en 10 

 

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

 
Ons project over de wolken is afgerond en er kwam zelfs al verkeer aan te 
pas. 
Wat wordt ons nieuw project? 

 

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-jolien 

 
Woensdag 
- Medisch onderzoek voor 4de leerjaar 
- Woordpakket 7 dictee   
Dinsdag tafeltoets 
We knutselen verder rond ons project ‘De Middeleeuwen’ 
 
 

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

 
Woensdag medisch onderzoek voor 4de leerjaar 
 

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

We zijn begonnen met onze werkstukken in het thema "Vogels". Benieuwd wat we 
allemaal zullen bijleren over de Belgische vogels!  

 
 
 

 

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

 
We beginnen met de presentaties van de werkstukken. 
Dinsdag komt er een speciale bezoeker in de klas. 
woensdag: zwemmen 6des. 
vrijdag: turnen + muzinami 
 

Sportnieuwtjes   Kaat 

 

Turnen: maandag: Philip, Jolien en Marijke 
              dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
              woensdag: Heidi en Cindy 
              vrijdag: 5de en 6de leerjaar, Els, Marijke, Kristin en Phoebe 
Zwemmen: woensdag: 6de leerjaar 
                     donderdag: 2ste leerjaar en Philip 
 
Maandag 12u50 oefenen voor het trefbaltornooi , 3de leefgroep. 
Vrijdag 12u15 oefenen netbaltornooi, 4de leefgroep 
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