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Verkeersweetjes 
Werkgroep veilig verkeer 

Wist je dat onze kinderen 
vanaf nu steeds een fluo-
hesje aandoen als ze met 
de klas op uitstap gaan?  

Men zal ons niet enkel horen, maar ook 
zien aankomen! 

Vliegerraad 
De Vliegerraad is de vergadering van de 
kinderen waarin zaken besproken worden 
die de klaswerking overstijgen. Elke klas 
van het lagere stuurt één of enkele 
vertegenwoordigers naar de Vliegerraad. 
De 4de leefgroep heeft vaste 
vertegenwoordigers die de Vliegerraad 
leiden, de andere kinderen komen in 
beurtrol. Cindy (mama Kat) begeleidt alles. 
Hier lees je het laatste verslag. 
 
 

Ateliers 
Zin om een atelier te begeleiden op 
dinsdag 24 april? Stuur een mailtje naar 
els@leefschooldevlieger.be 
 
 

Lege visconservenblikjes 
heel welkom! 
Heidi spaart platte blikjes 
van visconserven voor 
haar atelier. Wie kan 
Er haar bezorgen? 
Lekker smullen van 
sardientjes of makreel dus  
 
 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

 

Maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 maart 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
parmentiersoep 
gehaktballetjes 
tomatensaus 
boterboontjes 
aardappelpuree 
chocolademousse 

dinsdag 
paprikasoep 
macaroni 
spinaziesaus met ham 
gemalen kaas 
rijstpap 
 

donderdag 
champignonsoep 
lamsepigram 
roomsaus 
knolseldersalade 
frietjes 
fruit 

vrijdag 
tomatensoep 
koolvis delight 
kreeftensausje 
prei in de room 
aardappelen 
fruit 

Uit het bestuur 

Op het avondteam verdiepten de 
leerkrachten en bestuur zich in armoede. 

We bezochten Antenne en maakten kennis 
met de ontmoetingsplek, de projectwerking 
en de sociale kruidenier.  
We kregen de kans om het verhaal van een 
oud-vliegerouder en ervaringsdeskundige 
armoede te horen. 
De rol die je als school kan spelen in het 
doorbreken van generatiearmoede is groot.  
We willen ons allen inzetten voor mensen in 
moeilijkheden.  
Netwerk, kansen, ondersteuning en respect 
zijn daarbij zo belangrijk. 
Samen kunnen we het verschil maken. 
 

Hier


 
Stap je mee voor vrede? Deze zondag in Oostende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kampen voor kleuters en  
lagere: zie flyers in het rekje 
onder de trap in de hal 

 
hier meer info over keramiek in De Grote Post 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier%20meer%20info%20over%20keramiek%20in%20De%20Grote%20Post


Bericht aan de kleuterouders 
Je mag pas vanaf 8.20u de kleutergang binnenkomen. Als je kleuter in 
de ochtendopvang moet, neem dan de boekentas mee naar de opvang. 
De mensen van de ochtendopvang en de klasleerkracht zullen zorgen dat 
de boekentassen brooddozen op de juiste plaats geraken. Dank u wel! 
 
 

 

Wat gebeurt er in de klassen? 

 

 

 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 

 
Bedankt voor al het babymateriaal.  Het was super leuk. 
Volgende week maken we paasmandjes. 
 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 
 

We maken deze week een paasmandje.  
Geniet van de twee weken paasvakantie!  
 
 

       1ste leefgroep  Kristin oudste kleuters  
       

We doen verder met ons project: mijn lijf en mijn kleren 
prettige paasvakantie! 
 
 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
  

We leren over het ei en de kip.  
Maandag hebben we klasverbinding met Katleen.  
Dinsdag komt Bjorn even op bezoek met zijn kinderen.  
Vrijdag vieren we de verjaardag van Yoran, hij verjaart in de 
paasvakantie.  
Vrijdag is het aan ons voor het forum.  

 

2de leefgroep  Cindy   

 
1ste: veel lezen en flitsen (+/-) 
2de: veel lezen, tafels oefenen, vrijdag dictee WP 17-18-19 
Toetsenweek: zie mail met de toetsenplanning, om thuis te oefenen. 
We werken verder aan ons project en verdiepen ons in de oertijd. 
Dinsdagnamiddag krijgen we hoog bezoek! :-) 

 

2de leefgroep   Heidi  
  

1e : heel goed flitsen en lezen.  
2e : vrijdag is er herhalingswp : 17 -19. Verder goed je tafels herhalen en 
lezen.  
Zie ook mailtje rond de toetsjes.  

 



 

3de leefgroep Jolien 
 

Volgende week toetsenweek en afwerken van ons project. 
Dit is de planning voor volgende week: 

Maandag: toets spelling (roze fiches) 
Dinsdag: actuakring voor het 4de leerjaar 
Dinsdag: toets rekenen sprong 6 
Woensdag: toets taalbeschouwing (blauwe fiches) 
Donderdag: Herhalingsdictee van woordpakket 9 - 12  

 

3de leefgroep Philip  
 

Toetsen 
Maandag 26/3: spelling (paarse bundel) 
Dinsdag 27/3: sprong 6 (Rekensprong) en rekentoets Maatwerkers.  
Woensdag 28/3: taalbeschouwing (blauwe bundel) 
Donderdag 29/3: dictee WP 9 tot en met WP12 + herhalingswoordpakket 
Vrijdag 30/3: vakje opruimen en alles van het voorbije blok in grote 
map + verjaardagswens Victor: pannenkoeken bakken.  

4de leefgroep Marie 

 
Start toetsenweek: kijk je planning na, oefeningen herhalen van de fiches en 
herhalingsbundels, op tijd naar bed, goed ontbijten... veel succes!  

Dinsdag vriendschapsnamiddag 
Woensdag zwemmen zesdes 
Vrijdag speelgoedwens Arthur en zal Warre  V. een namiddag onze huis-DJ 
zijn: waar zijn die handjes?!?!?!!!!  
6des vrijdag meebrengen: helm + boterhammen 

 

   4de leefgroep Aäron  

 
Volgende week is het toetsenweek! 
Lees goed je toetsenplanning na! 
Rust goed uit en kruip op tijd in je bed! 
 
Woensdag: zwemmen 6des 
Vrijdag: 6des: meebrengen + helm + boterhammen 

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 6de leerjaar 
                   donderdag: Jolien en 1ste leerjaar 
                   (Graag een mailtje als je mee kan begeleiden  naar het zwembad  en in 
de kleedkamers. kaat.proot@leefschooldevlieger.be) 

mailto:kaat.proot@leefschooldevlieger.be

