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Vrijdag 

vriendschapsdag 

 
 

Vrijdag 23 maart werken we met alle 
klassen een hele dag rond vriendschap. 

☺ We houden een vriendschapskring 
☺ Per leefgroep werken we bij 

Katleen met denkkaarten. 
☺ Ook in de vrije werktijd wordt er 

gewerkt rond vriendschappen: 
vriendschapsbandjes maken, …. 

 
 
 

Visblikjes gezocht 
Heidi spaart platte blikjes van 
visconserven voor haar 
atelier. Wie kan er haar 
bezorgen? 
 
 

Herbekijk het forum van 

vorige week hier: forum  
 
 
 

Gezocht: ouders (of kennis/familie) die op 
vrijdag 4 mei of dinsdag 8 mei 2 kinderen van de 
2de leefgroep een halve/hele dag willen 
meenemen in het kader van ons volgend project: 

Hoe leven volwassenen? (ofte: wat doen 
volwassenen wanneer wij op school zijn?). 
Vrijwilligers, of voor meer info: Spreek Cindy 
aan, of mail naar cindy@leefschooldevlieger.be, 

Alvast bedankt!  

 

Verkeersweetjes  
Werkgroep veilig verkeer 

De lente is in aantocht 
dus komen de padden  
weer massaal op straat.  
Opgepast, zo’n pad  

is heel glad! 😉 

 
 
 

Denkkaarten? 

Samen spelen is fijn, maar soms loopt het uit de hand. 
Een spel kan plots omkeren in een discussie of ruzie. 
Bij een ernstig conflict kunnen kinderen blokkeren, dan 
moeten ze uit de escalatie. 
Op een rustige plaats gaan kinderen nadenken over 
hun gedrag en het conflict. Waar liep het fout? Wat 
maakt me boos? Wat voel ik? Hoe kan ik positief 
verder? Hoe kan ik het goed maken? 
De denkkaarten worden bijgehouden en door de 
klasleerkracht opgevolgd. Bij 4 denkkaarten worden 
ouders verwittigd dat het vaak moeilijk is voor hun kind 
op de speelplaats. 
Doel: 
Werken aan een positief schoolklimaat met maximaal 
respect voor ieders welzijn. 
Leren omgaan met conflicten. 
Handvaten krijgen om problemen aan te pakken. 
Belang van herstel en verbinden in plaats van straffen. 
Duidelijkheid: kinderen weten waar ze aan toe zijn. 

 

 

 
 
 

Kampeerweekend 
 

Wil je nog mee gaan kamperen, 
laat het heel vlug weten aan 
marijke@leefschooldevlieger.be  

 
 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 maart 2018 
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Maaltijden derde trimester 
Wil je na de Paasvakantie iets 
wijzigen aan het eetschema van je 
kind(eren)? Vraag dan nu een 
invulformulier in het secretariaat. 
Wij moeten op 26 maart onze 
bestelling plaatsen voor na de paas-
vakantie, dus alle wijzigingen moeten 
tegen dan al doorgegeven zijn. 
 
 

Geen zwemmen zonder begeleiders 

Ouders, hierbij een dringende oproep om te helpen 
begeleiden bij het zwemmen.  
Bij de klassen van het lagere is dat momenteel een probleem: 
Kaat staat er op donderdag dikwijls alleen voor en dan moet 
het zwemmen afgelast worden. 
Voor de veiligheid van de kinderen en ook wettelijk gezien 
moet er immers meer dan 1 begeleider zijn om te mogen 
vertrekken.  
Daarom: kan je zelf begeleiden of weet je iemand die dat zou 
kunnen? Laat het weten aan Kaat. 
 
 
 

Uit het bestuur 

Het bestuur wil ouders via de Frigodocs meer informeren. 

Als voorsmaakje hieronder alvast een evaluatie van het schooloverleg. 

We vonden het een goed schooloverleg qua inhoud, het was goed voorbereid, er 

was veel volk. De formule op zondagmorgen, met activiteit voor de kinderen, is 

geslaagd. 

We zijn minder tevreden over de infrastructuur, zowel qua ruimte als op gebied 

van akoestiek en zichtbaarheid. 

Door de grote groep gaat het interactief karakter verloren, we zoeken naar 

oplossingen hiervoor. 

Een aantal gezinnen kwam later en stoorde ongewild de vergadering. 
Besluit:  
We behouden de formule met kinderopvang en receptie en laten het als een 
volwaardig evenement opnemen in de planning van de werkgroep evenementen. 
We zoeken een betere ruimte waarbij de receptie in een andere ruimte kan 
doorgaan. Een soort auditorium voor de vergadering zou welkom zijn. We 
onderzoeken de mogelijkheid voor de polyvalente zaal van de middenschool of 
misschien wel De Grote Post, maar extra kosten moeten vermeden worden. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
tomatensoep 
kalkoenlapje 
gebroken boontjes 
aardappelblokjes 
fruit 

dinsdag 
groentesoep 
spaghetti 
bolognaise 
gemalen kaas 
chocoladepudding 
 

donderdag 
aspergesoep 
runderstoverij 
tomaat 
puree natuur 
fruit 

vrijdag 
preisoep 
chipolata 
appelmoes 
gebakken aardappelen 
yoghurt natuur 
 



 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 

 
Met al de baby’s op komst zullen we leren hoe we baby’s verzorgen.  
Ik kan nog extra babyspullen gebruiken. 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 
 

We werken verder aan onze muziekinstrumenten.  
Wie kan nog een leeg conservenblik (gewoon formaat) missen?  
 
 

1ste leefgroep  Kristin oudste kleuters  
       
We hebben een nieuw project: "mijn lijf en mijn kleren" 
Vrijdag 23 maart is het de dag van de vriendschap 

 
 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
  

We werken nog 1 week verder rond voertuigen.  
De kinderen willen ook een paasmandje maken. We krijgen bezoek in de 
klas RARARA... 
Vrijdag 23 maart dag van de vriendschap!  

 

2de leefgroep  Cindy   

 
We hebben een nieuw project: hoe leefden de mensen in de oertijd? Alle info 
welkom!  
Ondertussen zijn we al aan het plannen voor ons volgend project: Hoe leven 
volwassenen? (zie oproep elders) 
1ste: elke dag lezen, flitskaartjes oefenen, vrijdag leestestje 12 en toetsje +/- tot 
10, Bingelen 
2de: vrijdag dictee WP 19, toets tafels van 2, 3, 4 en 5, Bingelen 
 
Vrijdagochtend gaan we naar Duin & Zee om deel te nemen aan een activiteit van 
Horizon Educatief. 
We hebben er lang op gewacht, maar nu kunnen we eindelijk leren visjes bakken, 
en mogen we ook proeven.  

 

2de leefgroep   Heidi  
  

1e lj : elke dag lezen in een boekje van de bib of ... , flitskaartjes van + en - 
goed oefenen, vrijdag toetsje + en - tot 10. 
          op het eind van de week : leestoets van boekje 11 en 12.  
2e lj : vrijdag WP 19, tafels heel goed oefenen, lezen 
 
op 20 maart bezoeken we de tentoonstelling rond kunst in het Fort Napoleon. 
We combineren dit met lenteprikkels daar in de buurt.  Lees goed de mail!  



 
 

3de leefgroep Jolien 
 

Volgende week is het herhalingsweek en bereiden we ons voor op de  
toetsenweek. 
We zijn gestart met een nieuw project: Hoe kan ik meer geloven in mezelf? 
Volgende week vrijdag is het vriendjesdag en daarbij sluiten we ons miniproject  
ook weer af. 

 
 
 

3de leefgroep Philip  
 
 

We herhalen nog eens alles van dit blok!  
We werken ons project "voeding" verder af.  
 
 

4de leefgroep Marie 

 
Start herhalingsweek 
Toetsenplanning via mail en in de boekentas 
Woensdag 5de zwemmen 
Donderdag wp + dictee 
Vrijdag 23 maart dag van de vriendschap! 

 6des: fiets meebrengen + boterhammen + helm 
We ronden ons project zwaartekracht af. 
 
 

   4de leefgroep Aäron  

 
Het is volgende herhalingsweek. 
We herhalen alle leerstof nog eens voor de komende toetsenweek 
 
Woe: zwemmen 5des 
Vrij: turnen 
       6des: fiets meebrengen + boterhammen + helm 
 

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 
                     donderdag: Philip en 2de leerjaar 
                   (Graag een mailtje als je mee kan begeleiden met het 2de lj naar het 
zwembad : kaat.proot@leefschooldevlieger.be 

mailto:kaat.proot@leefschooldevlieger.be

