
forum door 
de klas van 
Kristin 
 
 
 
 
 
 

Buitenspeeldag 
Woensdag 18 
april 
Zie affiche 
onderaan deze 
Frigodocs.  
 
 

Vanuit het bestuur 
Het bestuur ijvert ervoor dat er meer samengewerkt wordt 
tussen de werkgroepen onderling en dat er meer informatie 
naar de ouders doorstroomt. 
Op de website, onder ‘downloads’, kan iedereen de 
verslagen van de werkgroepen nalezen. Tot nu toe was 
vooral de werkgroep communicatie daarop actief, maar 
binnenkort ook meer info van de andere werkgroepen. 
We brengen jullie telkens op de hoogte van nieuwe 
verslagen. Hier alvast de start met een nieuw verslag van 
communicatie:  verslag communicatie maart 
 
 
 

Werkgroep veilig verkeer: actie tegen luchtvervuiling 

 

Ook wij doen 

mee aan de  

actie, met  

koffie op de 

stoep op 

vrijdag. 

     oO   

    

 

Heb je een vraag over de werking van de werkgroepen?  

Dan kan je die stellen aan de voorzitters. Hieronder vind je de gegevens. 

 

Veilig verkeer    Tom Vanderhoeght   tom.vanderhoeght@gmail.com        

Financiën          Steve Eduwaere       eduwaere.buttiens@icloud.com  

Groene speelplaats   Marijke Hilkens  marijke.hilkens@leefschooldevlieger.be 

Evenementen     Marie Moeyaert       marie.moeyaert@leefschooldevlieger.be 

Infrastructuur     Saar Trybou                 saar.trybou@leefschooldevlieger.be 

communicatie.     Pieter Clicteur             info@pieterclicteur.be 

 

Wist je dat je doosje 
Hallo, hier zijn Drieke en Leen. Wij 
hadden een idee om een toffe 
brievenbus te plaatsen. Hij heet wist je 
dat je doosje. Hij wordt geplaatst in de 
hal bij de zetels. Je kan er leuke weetjes 
of dingen die je leuk vindt aan de school 
insteken.  
Wij gaan deze week nog rond om meer 
uitleg te geven aan de kinderen. 
Het wordt geplaatst na de paasvakantie. 
Liefs Leen en Drieke 

Opendag de 
Studio 
Zaterdag 21 april 
Zie affiche 
onderaan deze 
Frigodocs. 
 

Curieus 
Oostende 
Presenteert 
The Empty Shop 
Zie info onderaan 
deze Frigodocs. 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 april 2018 
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WEEKMENU  

 
Muscialworkshop 
Droom je ervan op het grote podium 
te zingen, te dansen en te acteren? 
Dan is deze musicalworkshop misschien  
Iets voor jou.  
Voor kinderen van 6 tot 15 jaar. 
Van 9 tot 13 juli in Middelkerke 
Meer info: https://www.kids-onstage.com 
en flyers in de hal 

 
 
Of anders deze muziekvakantie met  
een extra sociale dimensie? 
Van 2 tot 6 juli in Oostende, samen 
musiceren en kokkerellen 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/muziekvakantie-croque-ostende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 
paprikasoep 
kalkoen jardinière 
trio van groenten 
kruidenaardappelen 
yoghurt natuur 

dinsdag 
broccolisoep 
rundsburger 
jonge worteltjes 
aardappelen 
fruit 
 

donderdag 
tomatensoep 
kipfilet 
champignonroomsaus 
Mexicaans slaatje 
Puree natuur 
fruit 

vrijdag 
kippensoep 
vleesbrood 
bloemkooluree 
rijstpap 

https://www.kids-onstage.com/
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/muziekvakantie-croque-ostende
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/muziekvakantie-croque-ostende


 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 

 
Elise haar broertje is geboren.  Dikke proficiat !!! 
Fijne paasvakantie. 
Welkom aan Andrea. 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 
 

Geniet van de zon, het spelen, de chocolade-eitjes en van elkaar! Goeie vakantie.  
Na de vakantie kiezen we een nieuw project. 
 

       1ste leefgroep  Kristin oudste kleuters  
       

We vieren de verjaardag van June en van Tenzin. 
We doen verder met ons project van ons lijf en onze kleren en zullen het nu nog 
vooral over de kledij hebben, waar we nog niet echt toe zijn gekomen voor de 
vakantie. 
 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
 

Na de vakantie starten we met een nieuw project.  
Al de kleuterklassen zitten samen en leren Oostendse liedjes.  

Vrijdag Vliegerfuif!  👯💃 

 

2de leefgroep  Cindy   

 
Prettige vakantie!  
 
1ste: veel lezen, schrijven en flitsen (zie mail) 
2de: veel lezen en de tafels goed herhalen, vrijdag toets alle tafels en dictee WP 20 
 

2de leefgroep   Heidi  
  

een pracht van een vakantie, met veel geflits en lezen, terwijl een chocolade 
eitje smelt in je mond...  
 
na de vakantie :  
1e : toetsje splitsen tot 10 
2e : tafels door elkaar en wp 20 op vrijdag 

 

3de leefgroep Jolien 

Nieuwe week = op zoek naar een nieuw project. 
Dinsdag is het de beurt aan het derde leerjaar voor de actuakring. 
Dinsdag gaan we naar het bos in Torhout voor een verjaardagswens en daarom 
zijn we nog op zoek naar enkele ouders die graag willen en kunnen rijden(zie mail). 
 
Vrolijk Paasfeest en geniet van de vakantie!!! 



 

 

3de leefgroep Philip  
 

Maandag: we houden een 'reiskring', wie kan brengt foto's (op stick)  mee 
of een souvenir... 
Foto's of filmpje mag je ook doorsturen naar Philip.  
We oefenen in deze week wat niet zo vlot ging tijdens de toetsen.  
Nathalie komt 'vegan' uitleg geven (was uitgesteld wegens ziekte)  
We beginnen rustig aan aan ons laatste blok van dit jaar (snif, snif) 
 
Maar eerst genieten van je vakantie!  
 

4de leefgroep Marie 

 
Een vrolijk paasei voor iedereen! Geniet met volle teugen van de welverdiende 
vakantie! Ik kijk naar jullie en jullie zotte, interessante verhalen uit!  

Op dinsdag gaan we appelhappen voor Alexander zijn verjaardagswens.  
We zullen taal en rekenen remediëren.  
Vijfdes zwemmen op woensdag!  

Er komt een interessant project aan 😊 hihihi...  

 
 

   4de leefgroep Aäron  

 
Na de vakantie doen we een poging om ons eigen bedrijf uit de grond te 
stampen. 
 
Woe: zwemmen 5des 
Vrij:   turnen 
         fietsen voor het 6de ( = boterhammen + fiets + helm, ...) 
         Vliegerfuif voor de ouders 
 
Prettige vakantie :)  
 

Sportnieuwtjes   Kaat 

Turnen: maandag : Philip, Jolien en Marijke 
              dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
                          woensdag: Heidi en Cindy 
              vrijdag: 5de en 6de leerjaar  
                            Marijke, Els, Phoebe en Kristin 
Zwemmen: woensdag: 5de leerjaar, REDDEND ZWEMMEN MET KLEDIJ.  
(Groot hemd van papa of opa en een pyjamabroek in een plastiekzak) 
                     donderdag: Philip en 2de leerjaar 
                     (Graag een mailtje als je mee kan begeleiden naar het zwembad en 

in de kleedkamers. kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 
 
                        Na de vakantie alle turnkledij gewassen terug meebrengen! 
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Deze paasvakantie organiseert Curieus (socio-culturele 
organisatie) een empty shop in Oostende. De ideale 
gelegenheid voor iedereen om van zijn of haar 
miskopen af te raken en het goeie doel te steunen.  
 
Het geheel is een simpel concept ten voordele van vzw 
Tejo (die gratis en anoniem therapie aanbiedt aan 
kinderen en jongeren in Oostende). 

 


