
Weer of 
geen weer, 
volgende 
week forum 
door de klas 
van Fauve. 
 

 
 
 
 

Korting kamp 
Gaat je kind op kamp met Tsjaka-
kampen? Wij kunnen 1 kortingsbon 
aanvragen van € 30 voor een extern of 
€ 70 voor een intern kamp. Stuur een 
mailtje naar 
maria@leefschooldevlieger.be. Wie 
eerst is krijgt de bon. 
 
 

Kind ziek? Verwittig ’s morgens voor 9u30 
het secretariaat. Zo niet moeten wij de 
maaltijden aanrekenen. 
Mail: maaltijden@leefschooldevlieger.be  
Tel: 059 51 22 35 
 
 
 

Infomorgen 
Deze zondag, 25 februari, 
infomorgen op school om 
10u. 
Iedereen welkom! 
 
 

Vermijd hoge rekeningen voor 
opvang! Is je kind om 16u10 niet 
afgehaald? Dan is het officieel in 
de opvang. 
Bij afhalen van je kind na 16u10 
moet je het komen uitschrijven uit 
het opvangregister. Zo niet, 
kunnen de begeleiders niet weten 
hoe lang je kind gebleven is en 
wordt er opvang aangerekend tot 
het einduur. 
 
 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 26 februari t.e.m. vrijdag 2 maart 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
parmentiersoep 
cordon bleu (kip) 
bloemkool natuur 
gebakken aardappel 
flan caramel 

dinsdag 
broccolisoep 
spirelli 
ham&kaassaus 
gemalen kaas 
fruit 
 

donderdag 
champignonsoep 
rundsburger 
provençaalse saus 
geraspte wordtelen 
frietjes 
fruit 

vrijdag 
tomatensoep 
hokifilet 
tartaarsaus 
preipuree 
chocoladepudding 

Start inschrijvingen: voorrangsperiode broertjes en 

zusjes 

Op maandag 5 maart starten de inschrijvingen 
voor volgend schooljaar, met een 
voorrangsperiode voor de gezinnen die al kinderen 
hebben in De Vlieger. Deze voorrang geldt tot en 
met 16 maart, er is dus ruim tijd om in te 
schrijven. 
Pas op 19 maart mogen andere gezinnen 
inschrijven. 
Ook kindjes die geboren zijn eind 2016 en pas in 
september 2019 kunnen instappen, moeten nu al 
inschrijven! 
Meebrengen: rijksregisternummer van je kind, bij 
voorkeur gestaafd door id- of isi-kaartje. 
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Louise Carton 
 
 
Beste lezer, 
 
 
Wij (de klas van Aäron), hebben de laatste 
weken gewerkt rond het project “ Hoe ziet 
het leven eruit van een beroemde sporter?”  
Hiervoor hebben we olympiër Louise Carton 
uitgenodigd in onze klas en we stelden haar 
enkele vragen. Dit is ons artikel.  
 
Louise Carton (23) is een loopster uit 
Oostende. Ze is beginnen lopen toen ze in het 2de leerjaar zat, toen haar papa haar 
meebracht naar de Hermes. Ze deed ook mee met de loopcrossen van de school en won 
daar vrijwel altijd.  
Lopen is haar passie gebleven waardoor ze nu nog steeds loopt en op een zeer hoog niveau. 
Louise heeft zelfs meegedaan aan de olympische spelen van 2016 in Rio. Hoewel het daar 
niet verliep zoals ze had gehoopt, vond Louise het toch een onvergetelijke ervaring. Louise 
zou dan ook heel graag meedoen aan de olympische spelen van 2020.  
Om mee te kunnen doen aan die olympische spelen, moet Louise natuurlijk hard trainen. 
Haar trainingen zijn niet altijd even gemakkelijk en ze heeft er ook niet altijd evenveel zin in. 
Gelukkig trainen haar vrienden en familie soms mee (met de fiets), waardoor die trainingen 
leuker verlopen. 
Jammer genoeg is Louise momenteel gekwetst waardoor ze even minder sport.   
Door haar sport ziet Louise haar leven er iets anders uit dan het onze. Haar agenda zit 
redelijk vol waardoor ze niet altijd kan doen waar ze zin in heeft. Hierdoor moet ze goed 
plannen als ze eens iets ontspannend wil doen met haar vrienden en vriendinnen.  
Louise heeft het soms 
nog moeilijk als ze 
haarzelf ziet in de media. 
Haar woorden worden 
soms verdraaid en dat 
geeft haar geen fijn 
gevoel. Ze kan er nu al 
beter tegen en vindt het 
ook leuk om door haar 
bekendheid andere grote 
atleten te leren kennen. 
Zo heeft ze o.a. Nafi 
Thiam leren kennen.  
We vonden het alvast 
zeer fijn om Louise in 
onze klas te hebben. We wensen haar nog heel veel succes in haar wedstrijden en verdere 
leven.  

 

 

 



 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 

 
Er zijn meer uren ondersteuning bij gekomen. 
Iedere voormiddag heb ik nu minstens enkele uren extra hulp. 
Cindy komt op maandag, woensdag en donderdag. 
Yentl op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Woensdag gaan we zwemmen. We hebben veel mensen nodig om mee 
te begeleiden.  Wie kan mee? 
Voorzie gemakkelijke kledij. 
Voorlopig is het niet nodig om op maandag fruit mee te geven. 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 
 

We werken verder aan het project : 'verkleden'. 
Woensdag 28 februari gaan we zwemmen. Wie kan met ons mee gaan? Alvast  
bedankt! 

 

1ste leefgroep  Kristin      oudste kleuters  
       
We rondden ons project af en hebben genoten van het nachtleven 
woensdag gaan we zwemmen. Graag je naam op de lijst zetten indien je 
mee gaat zwemmen 
geen koeken meer meegeven met je kind. Je kind krijgt koeken van de 
school 

 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
  

Volgende week starten we een nieuw project.  
Woensdag 28 februari gaan we zwemmen: wie kan mee? Gelieve dit te 
bevestigen.  

2de leefgroep  Cindy   

 
We brainstormen over een nieuw project... 
Ondertussen wegen en meten we onszelf. 

1ste: vrijdag leestest boekje 10 en 11, flitskaartjes +/- tot 10 dagelijks oefenen, 
schrijfblaadje niet vergeten 

2de: vrijdag herhalingsdictee WP 13-16, toets tafel van 8 

 

2de leefgroep   Heidi  
  

1e : heel goed boekje 10 en 11 lezen. - de flitskaartjes van + tot 10 goed 
oefenen.  

2e : herhalingswp 13-16 op vrijdag en tafel 9 toetsje. Verder goed je tafels 
blijven oefenen.  



 
 

3de leefgroep Jolien 
 

 
We starten met de nieuwe kringen in de klas (zie mailtje), JOEPIE!!  
Dinsdag is het aan het 4de leerjaar voor de actuakring. 
Woensdag is het dictee van WP 10. 
 
 
 

3de leefgroep Philip  
 
 

We doen wat opzoekingswerk voor ons project "talen".  
We starten aan sprong 6 voor rekenen.  
Woensdag WP 11 + dictee.  

 

 
 
 

4de leefgroep Fauve 

Volgende week gaan we van start met een nieuw project. Hopelijk is het dan ook 
eindelijk tijd om ons forum aan jullie te laten zien! Weer of geen weer, we gaan 
ermee door! :-)  
Meebrengen fiets + helm + lunch op vrijdag. We oefenen de eerste keer voor het 
fietsexamen! 

 

   4de leefgroep Aäron  

 
 

5de lj: zwemmen op woensdag 
           turnen op vrijdag 
 
6de lj: toets Frans module 7 op dinsdag 
           turnen op vrijdag  
            meebrengen fiets + helm + lunch op vrijdag. We oefenen de 

eerste keer voor het fietsexamen! 
 

 
 

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:  5de leerjaar 
                   donderdag: Jolien en 1ste leerjaar 
                   (Graag een mailtje als je mee kan begeleiden naar het zwembad : 
kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 
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