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Geboorte 
Eliah, het broertje 
van Amadee en 
Joshua is geboren 
op 26 december. 
Dikke proficiat  
aan mama, papa 
en de broertjes! 
 
 

11e Algemene Kennisquiz 
Quizzers aller landen, verenigt u, 
want op zaterdag 10 maart gaat 
de Algemene Kennisquiz opnieuw 
door in samenwerking met De 
Avondschool. 
Zie uitnodiging bij de mail.  
Plaatsen zijn beperkt, dus vlug 
inschrijven is de boodschap. 
 
 

 
Schooloverleg nieuwe stijl 
En dit jaar maken we van het 
schooloverleg en de nieuwjaarsreceptie 
een heuse gezinsactiviteit. Zie 2de pagina 
van deze Frigodocs en de uitnodiging in 
de boekentas van jullie gezinsoudste. 
Circus Woesh wil graag een zicht 
hebben op het aantal toeschouwertjes, 
daarom de inschrijvingsstrookjes zo vlug 
mogelijk terugbezorgen.  
 
 

kampeerweekend 
Ook ons kampeerweekend is een 
traditie geworden. Dit vindt plaats in 
het weekend van 25 tot 27 mei 
2018. Ook hiervoor vinden jullie de 
uitnodiging in bijlage bij de mail. 
 
 

FRIGODOCS 
De komende week in vliegervlucht 

            Maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 januari 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
kervelsoep 
cordon bleu (kip) 
bloemkool natuur 
gebakken aardappelen 
flan caramel 

dinsdag 
tomatensoep 
spirelli 
ham & kaassaus 
gemalen kaas 
fruit 
 

donderdag 
waterkerssoep 
rundsburger 
provençaalse saus 
geraspte wortelen 
aardappelen 
fruit 

vrijdag 
bloemkoolsoep 
hokifilet 
tartaarsaus 
preipuree 
chocoladepudding 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

1ste leefgroep  Marijke     peuters  

De nieuwtjes hebben de klas al goed ontdekt en hebben leuk gespeeld. 
Valerie komt de volgende 2 weken haar stage inhalen. 
Woensdag  gaan we zwemmen.  Wie kan er mee? Voorzie gemakkelijke kledij, 
strakke broeken, kousenbroeken, vele knoopjes,... zijn moeilijk bij het uit en aan 
kleden) 
Gelieve alles te naamtekenen (doosjes, mutsen, handschoenen, truien,.....) 
 

Tijdens de kring kwamen vissen ter sprake en we zijn er meteen in gezwommen. Valerie 
werkt volgende week verder rond dit onderwerp. 
Dinsdag 30 januari is het oudercontact.  Je kan je inschrijven op de lijst die aan de deur hangt. 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 

 
We zijn het nieuwe jaar goed gestart.  
De broer van Amadee is geboren tijdens de vakantie. Welkom Elijah! 
Woensdag gaan we zwemmen. Wie kan met ons mee? Alvast bedankt! 
We werken deze week rond 'vissen'. Wie materiaal, boeken of ideeën heeft mag  
het meebrengen naar de klas. Met naam erop aub.  
Vanaf nu krijgen de kleuters 's morgens gratis fruit van ons.  Enkel nog koek/fruit voor de 
namiddag meegeven.  

 

1ste leefgroep  Kristin oudste kleuters  
       
We herontdekken het materiaal van de klas waar niet vaak mee gespeeld 
wordt, leren de schildersezel op een goeie manier gebruiken en dan wordt 
het misschien tijd voor een nieuw project. 

 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
  
Op maandag doen we sociaal- emotionele activiteiten met Katleen.  
Woensdag 17 januari gaan we zwemmen. Wie kan mee? graag vooraf verwittigen. 
We werken project kunst af en richten ons op knippen, scheuren, puzzelen,  
spelletjes, spelen enz.  

2de leefgroep  Cindy   

We maken een boekje over de Noordzeedieren. 
1ste lj: leestestje boekje 6 en 7. Goed de splitsingen oefenen. Zie toetsenplanning 
2de lj: zie toetsenplanning 

 

2de leefgroep   Heidi  
 

1e : leestestje boekje 6 en 7. Goed de splitsingen oefenen.  
2e : vrijdag : herhaling van wp 10-12. Goed de tafels oefenen!  
(nog meer uitleg in een mailtje) 
 
We kunnen al een beetje de weg vinden op verschillende manieren en 
ronden dit af.  
 



 

3de leefgroep Jolien 

 
Toetsenweek: zie overzicht. Veel succes! 
We gaan op zoek naar een nieuw project.  
 
 

3de leefgroep Philip  
 

Toetsenweek: zie planning (op mail en in heen- en weermap) 
Tussendoor werken we aan ons project. "Wie doet wat in de 
gemeente?? Wat doet een koning? President?..." 
 

4de leefgroep Fauve 

 

We zijn volop bezig met ons nieuw project rond EHBO wat vorm te geven. De 
leerlingen kregen een toetsenplanning mee voor de toetsenweek van volgende 
week. Veel succes iedereen!  

 

   4de leefgroep Aäron  

 
Toetsenweek, kijk op de planning welke toetsen je hebt 
Veel succes!!! 
 
Wij hebben vrijdag ons forum :) 
 
Woensdag: zwemmen 6des 
Vrijdag: turnen 5 + 6 

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: Jolien en 1ste leerjaar 
(wie kan mee begeleiden? kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 

 
Maandag en dinsdag netbaltraining om 12u15  
Woensdag 17 januari netbaltornooi in het Sint-Andreas op de Steensedijk . 
Aanwezig om 13u15, einde voorzien rond 16u. 
Meer info bij Kaat 0473/405375 
                  .                           
            
Trefbal voor de 3de leefgroep op maandag en netbal voor de 4de leefgroep op 
vrijdag 
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