
Op 8 januari komt 
het kriebelteam dit 
schooljaar een  
derde keer langs.  
 
Op zaterdag 8 fe-
bruari staat onze 
jaarlijks eetdag  
ingepland in de  
Kettinghe. Na de va-
kantie ontvangen 
jullie de flyer.  
 
De inschrijvingen 
van broers en zus-
sen moeten gereali-
seerd  worden tus-
sen 13 en 24 janua-
ri. Maak vooraf een 
afspraak zodat dit 
vlot kan verlopen. 
Alle andere  
inschrijvingen  
worden digitaal  
geregistreerd via 
www.kiesjeschool.be 
vanaf 2 t.e.m. 31 
maart. 
 
Geniet van de feest-
dagen en maak er 
een schitterend en 
sfeervol 2020 van! 
  

Meester Geert 

Beste ouders,  
 
 
Woensdagvoormid-
dag bezochten de 
kleuters de kerststal 
in de kerk, brachten 
ze geschenken aan 
voor het voedsel-
pakket voor Sint-
Vincentius en ging 
pastoor Jan de 
kerstviering voor. 
Donderdagavond 
galmt kerstmuziek 
over de speelplaats 
vanuit het kerst-
kraam van de ou-
derraad terwijl in de 
klassen van de lage-
re school de ouder-
contacten plaatsvin-
den. Kerstmis en de 
vakantie met familie 
en gezelligheid ko-
men nu snel dichter-
bij.  
 
Vanaf 1 januari 
maakt onze school 
deel uit van een 
grotere structuur 
binnen het Mechelse 
onderwijs. KOMO, 
Katholiek Onderwijs 
in Mechelen en Om-
geving, wordt dan 
de grote vzw waar-
onder we functione-
ren. Vzw De Ranken 
houdt op te be-
staan. Voor onze 
lokale werking 
houdt dit geen grote 
veranderingen in.  

De verbouwingen 
schieten aardig op. 
Zonder oponthoud 
kunnen de speel-
plaats, het sanitair, 
de leraarskamer en 
de burelen in maart 
in gebruik genomen 
worden. Het inrich-
ten van de indoor 
speelzone en het 
verwijderen van het 
oude sanitair volgen 
dan snel.  
 
De voorbije maand 
verdween plots heel 
wat van onze digita-
le post in spam-
folders. Laat het ons 
zeker weten als on-
ze brieven ook daar 
niet te vinden zijn. 
 
Via de actie Oog 
voor Lekkers zor-
gen we samen met 
de ouderraad voor 
extra en vers fruit 
voor alle kinderen 
op woensdag tussen 
de herfst- en de 
krokusvakantie. 
 
De eerste schooldag 
van het nieuwe jaar 
valt op 6 januari, 
Driekoningen. De 
kleuters en de kin-
deren van 1, 2 en 3 
trekken dan ver-
kleed door het dorp 
om iedereen een ge-
lukkig Nieuwjaar te  
wensen. 

WOORDJE VAN MEESTER GEERT 
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

K0 

December! Wat een feestmaand in K0! 
 
We vieren het ene feest na het andere. 
Om ons voor te bereiden op de komst 
van Sinterklaas hielden we een muzische 
impulsdag met de hele kleuterschool. Als 
echte zwarte pieten dansten, zongen en 
knutselden we. We versierden ook een zwarte pietenkoek 
die we vervolgens lekker opsmulden.  
 
Op 6 december was het tijd voor het echte feest van Sin-
terklaas. Met de hele school trokken we naar de Ketting-
he. Wat deden onze vrienden dat goed! Ze genoten met 
volle teugen van de sintshow. 
Nadien vonden we lekkers en leuke cadeautjes in de klas! 
Dankjewel Sint en Piet! 
 
Ook na 6 december ging het feestgedruis door. Vier van 
onze vriendjes mochten drie kaarsjes uitblazen. Lichten 
uit, discobal aan en dansen en zingen maar! 
Proficiat feestneuzen, jullie zijn nu ook 3 jaar, tijd dus om 
een klasje hoger te gaan.  
Zo zwaaiden we zeven vriendjes uit. Zij zetten in januari 
de stap naar K1 en maken zo juf Debora haar klasje com-
pleet. We zullen jullie missen grote sloebers. 
 
Na de vakantie verwelkomen we met plezier nieuwe ka-
meraadjes. 
 
Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie! 

 
 
Groetjes 
Juf Carlita en haar vrienden. 
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K1 

Een speciale verrassing van Sinterklaas en zwarte Piet 
 

Na het grote sinterklaasfeest in de Kettinghe 
waren de K-eendjes wel benieuwd of zwarte Piet 
en Sinterklaas in de klas iets achtergelaten had-
den… 
 
We deden die ochtend onze klasdeur heel voor-
zichtig open en wat zagen we? 
De klas was vol gestrooid met koekjes en cho-
colade munten. Overal vonden we zakjes met 
speculaas en chocolade ventjes. Er lag ook wat 
rommel op de grond en omgevallen stoeltjes. 
Waarschijnlijk had Zwarte Piet niet goed uitge-
keken. 
 
In de onthaalhoek stond een grote mand vol 
mandarijntjes. Er stond ook iets groots in het 
midden van de kring… We konden niet zien wat 
het was, want er hing een groot doek over. 
Nieuwsgierig keken we eronder en zagen een 
speciale fiets!  
 

Er hingen vrolijke vlaggetjes aan, er stond een toeter op het stuur 
en op de bagagedrager hing EEN KOOKWEKKER! 
De fiets had zijwieltjes die vastgeklemd zaten in houten blokjes.  
Die gekke Zwarte Piet had voor ons een soort van “hometrainer” ge-
knutseld. Hoe fijn was dat! 
 
Voor we mochten fietsen, moesten we eerst 
aan het wekkertje draaien en deze op 3 mi-
nuutjes zetten. 
En dan…fietsen maar. Wanneer het wekker-
tje ‘TRIIIIIIIIIING’ deed, was het de beurt 
aan een andere kleuter. Dat was wel goed 
gevonden van Zwarte Piet.  
 
Nu kunnen we nog meer sporten in de klas☺ 
Dankjewel Sinterklaas en Zwarte Piet voor 
dit leuke cadeau. 
 
 
Je kan onze avonturen verder bekijken op 
de website van de school. 
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K2 
 

De avonturen van K2 
 
 
Met Lotje de heks gingen we op avontuur,  
 muziek maken en lezen van een partituur.   
Met kussens, dekens en onze pyjama aan werd het gezellig in de kring.  
 Rustig naar een verhaaltje luisteren is helemaal ons ding. 
Knippen, kleven, knutselen  
 en met de knutselheks wat frutselen. 
Op het heksenfeest maakten we soep met spinnen,  
 die ging heel vlotjes naar binnen. 
De week nadien ging het over eten,  
 wat gezond is of niet, dat zullen wij nu wel weten. 
Zelfs spruitjes vonden we wel lekker in een zelfgekookte puree!   
 Ridder Bas die vond er niks aan: “Bah, nee, nee, nee.!” 
Rinkel de rinkel,  
 boodschappen doen voor de poppen deden we in onze winkel! 
En voor de samenhorigheid,  
 aten we in de onze klas een fors ontbijt! 
Tijd om aan onze grootouders te denken.  
 We knutselden de ganse week geschenken!   
Maar waar wij al heel lang van dromen,  
 is de Sint die gauw zou komen! 
We beleefden in de klas een fantastische tijd.   
 Via verhalen, liedjes en knutseldingen hadden we ons voorbereid. 
Op 6 december werd de Sint verwacht  
 en met een combi van de politie gebracht! 
In de klas waren onze schoenen verstopt  
 en in onze kring werd er een ‘playmobil ziekenhuis’ gedropt. 
De kerstboom die hebben we ook nog versierd,  
 en Elicia en Lenz hun verjaardag gevierd. 
En in deze donkere dagen,  
 hebben we allemaal elke dag ons fluo-hesje 
gedragen. 
Ook nog oefenen van de nieuwjaarsbrief  
 voor onze peter en meter lief! 
Tot slot genoten we van het kerstfeest,   
 ja, ja het is wel druk geweest! 
 
 
Gezellige feestdagen en tot volgend jaar!   
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K3 

 
Begin november maakten we een uitstap naar Tivoli. Toen we aankwamen, 
werden we onthaald door een lieve heks. Zij is een hele goede vriendin van 
heks Pimpernella. Ze liet ons het huisje zien waarin Pimpernella leeft. We kre-
gen een mooi zwart toverjurkje en een heuse heksenhoed aan. Ze leerde ons 
toveren met enkele leuke trucjes: verschillende kleurendrankjes brouwen, 
plofdrankjes maken, verscheidene ingrediënten zoeken in de natuur voor een 
heuse heksensoep,… Als klap op de vuurpijl kregen we de kans om op een 
echte heksenbezem te leren vliegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind november brachten we samen met L1 een bezoekje aan Sintstad. We 
werden warm onthaald in de nieuwe bibliotheek van Mechelen door Pietje 
Precies. Hij gaf ons allerlei zoekopdrachten die we in de bib moesten uitvoe-
ren. Daarna mochten we een bezoek brengen aan Sint en Piet. Zwarte Piet 
vertelde allerlei weetjes. Om de dag af te sluiten gingen we op zoek naar al-
lerlei spulletjes van de Sint die verstopt lagen in de omliggende straten.  
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

L1 
 

Lieve mensen, 
 

Kom eens zien, 
Wat we deden in november en december 2019: 

 
In onze klas kwam juf Hannah, de stagiaire, 

en buiten werden de kleuren rood, geel en bruin erg populair. 
 

Tijdens Kronkeldiedoe sportief aan de slag,  
Dat was een namiddag gevuld met veel gelach!   

 
Op tafel stonden een bord, een beker en een tas. 

We hadden een heerlijk ontbijt in onze klas. 
 

Met de kinderen van K3 brachten we een bezoek aan Sint en Piet. 
Dat we soms ruzie maken, weten ze hopelijk niet! 

 
In Sintstad raakten de pieten heel wat zoek. 

Gelukkig vonden we net op tijd Sinterklaas’ grote boek!  
 

We schreven onze eerste nieuwjaarsbrief, 
want wij zijn ieders hartendief. 

 
Tot 6 doen we al plus en min. 

 Daar zit voor ons geen geheim meer in!  
 

Getallen splitsen lukt ons al tot 8. 
Knap van ons, wat had je anders gedacht?  

 
Op onze handjesmarkt gingen we nog eens fijn aan de slag 

Dat was een leuke woensdagvoormiddag!  
 

2020 neemt voor ons een spetterende start 
Dat wensen we ook jullie met heel ons hart!  

 
Verder nog bergen van geluk,  

zo kan het nieuwe jaar niet meer stuk!  
 
 

De kapoenen van L1 
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L2 

Wat een bedrijvigheid in het tweede leerjaar… 
 
Woensdag 20 november stonden er werken in onze klas gepland. Er werd een deel 
van de muur afgebroken en we kregen een nieuwe kast. Om de werkmannen vol-
doende plaats te geven, trokken we op vrijdag met onze hele klas naar De Ketting-
he. Daar had onze juf een heel hoekenwerk uitgewerkt. We rekenden met Sinter-
klaas tot 100, oefenden met de hulp van Piet de tafels, gingen aan de slag met 
schaar en lijm, speelden sintspelletjes en nog zoveel meer. Het allerleukste stond in 
de namiddag op het programma. Toen werden we allemaal echte keukenpieten. 
We maakten ons eigen speculaasdeeg, kozen een leuke vorm en drukten die in het 
deeg. De gebakken speculaas waren superlekker! 
 

   
 
Op een dag kregen juf Anke en juf Karen een brief van Sinterklaas. Ze lazen hem in 
de klas voor. Sint vroeg om onze speelbak voor tijdens de middagspeeltijd wat uit 
te breiden. Hij had enkele oude gezelschapspellen bij en enkele tips om deze te 
verfraaien. In kleine groepen gingen we met meteen aan de slag. Het was een 
drukte van jewelste. De resultaten mochten er zijn. We maakten onze eigen wie is 
het?, een zelf bedacht ganzenbord, een memory en dominospel. Wat een leuke 
middag was dit! Hopelijk draagt iedereen er zorg voor en kunnen we fijn samen 
spelen op de speelplaats! 
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Zorg KS 

In tegenstelling tot de turnles waar vooral de nadruk ligt op het indivi-
duele psychomotorische, krijgen de kleuters tijdens de voormiddags-
peeltijd de kans om ook sociale vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens 
deze speeltijd bieden wij onze kleuters een keuze aan tussen twee 
spelmaterialen.  

Deze spelmaterialen worden elke week afwisselend aangeboden. De 
spelmaterialen die aan bod komen zijn springballen, springtouwen, 
ballen, gooispullen, spookjes , balletjes, autootjes, doekjes , lintjes, 
krijtjes, belletjes, muziekinstrumenten, loopklossen, loopstenen, blok-
ken , bouwstenen, hoepels, kikkertjes, …. 

Door het aanbieden van deze variëteit aan spelmaterialen leren ze 
probleemoplossend, fantasierijk, flexibel en prestatiegericht te zijn. 
Het spelen met dit speelgoed stimuleert hen om betrokken bezig te 
zijn, het motiveert hen en het stimuleert ook de sociale interactie met 
andere kleuters.  

Door hun spel ontwikkelen kinderen verschillende rollen. Ze leren ex-
perimenteren met de realiteit en de fantasie.  

Respect ontstaat en van hier uit kunnen de kleuters hun sociale vaar-
digheden ontwikkelen. 
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L3 
 

Werelddoelendag 
 
Wij zijn met auto’s naar de Werelddoelendag gegaan. We waren 
er wel een beetje te laat. Op het podium stonden er mensen 
van vele organisaties. Rune en Keithan brachten onze vlaggen-
lijn met onze wereldwensen naar voor. Dan gingen we mee voor 
een eerste workshop. We hoorden hoe zij zich inzetten voor 
vluchtelingen. Na een lekker drankje van de wereldwinkel gin-
gen we naar de tweede workshop van Togo Debout.  
Nadien hebben we met alle derde leerjaren van Mechelen de 
‘Skafanfare van de hoop’ gezongen, samen met Gloob. We wa-
ren de enige school die zelfgemaakte instrumentjes had meege-
bracht! We gingen ook met Gloob op de foto.  

Rune, Sam, Nils en Jozefien 
 

Basisschool De Vlieger ontvangt Verkeer op School-medaille 
 
 
Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeers-
kunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De 
school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mo-
biliteitseducatie.  
Onze school koos uit het aanbod van VSV om te werken met: de edu-
catieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen en fietsen, De 
Grote Verkeerstoets in het 5e leerjaar en de actie Helm Op Fluo Top.  
 
Met de ontvangen medaille wil de VSV scholen in de 
eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug ge-
ven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn 
immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte 
aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere re-
sultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.  
 
ONZE school is één van die scholen. In ruil krijgt de 
schoolmooie beloningen om de verkeerswerking op 
school te ondersteunen. 
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L4 
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L5 
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Wat is … ? 
 
Weten jullie wat het volgende woord betekent. De kinderen van het zes-
de leerjaar trachten jullie alvast op het verkeerde been te zetten. Welk 
verhaaltje past bij het woord dat ze in hun woordenboek vonden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
DALUUR (Ruben) 
 
Jan zit in de sofa een boek te lezen wanneer de telefoon afgaat. Drr-
riiing! Mama neemt de telefoon af en Jan hoort haar zeggen dat het 
goed is en dat ze op bezoek komen. Lap, nu hij net een boek zat te le-
zen, moet hij naar tante. Maar ja, mams wil is wet en dus vertrekken we 
met de bus op familiebezoek. Gelukkig zitten er weinig mensen op de 
bus, want het daluur is net begonnen. 
 
Drriiing, de wekker gaat af. Het is maandagmorgen en ik heb een lange 
dag voor de boeg. Ik sta vlug op en kleed me aan. Langs de leuning van 
de trap glijd ik naar beneden. Gelukkig staat mijn ontbijt al klaar. Op 
een drafje eet ik alles op en vertrek naar school. Buiten is het nog don-
ker en dat komt door het daluur. Op de plaats waar wij wonen zit de zon 
nog verborgen achter de bergen. ’s Winters duurt het zeker tot tien uur 
vooraleer haar stralen het dal bereiken en het daluur dus voorbij is. 
 
 

 
 
ZARZUELA (Melvin) 
 
In 1739 was de toenmalige Spaanse koning heel 
erg ziek. Het leek wel ongeneeslijk. Toen zette de 
hofkok zich aan het denken om een gerecht te 
maken dat de arme vorst weer op de been kon 
helpen. Hij creëerde een stoofpot van groenten en 
vis die hij “zarzuela” noemde. De koning kwam 
toch te overlijden, maar in elk Spaans restaurant 
kan je nog steeds zarzuela eten. 
 
In Rome woont een Italiaans modeontwerper die 
Sergio Zarzuela heet. In 1987 startte hij zijn eigen 
dure kledinglijn, gespecialiseerd in het allerbeste 
katoen. De peperdure kleding wordt verkocht on-
der zijn echte naam. Je bent echt chique gekleed 
in een originele Zarzuela.  

L6 
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SPORT 
Ik hoor jullie al denken: “Mijn kleine 
kapoen, wat moet hij/zij tijdens een 
turnles doen?  
 
Tijdens een turnles kunnen ze zich 
twee keer per week een uurtje uitle-
ven op een sportieve en speelse 
manier. 
 

Elke week trachten we via opdrachten en spelletjes de kinderen uit te dagen zo-
dat ze hun eigen grenzen leren kennen en verleggen. Dit steeds binnen een be-
paald thema. 
 
Zo springen we bijvoorbeeld als kangoeroes, leren we klimmen als Zwarte Piet, 
kruipen we als echte soldaten en werpen we pakjes door de schoorsteen zoals 
de kerstman,…  
Natuurlijk proberen we hen ook iets bij te leren tijdens al dit bewegen en spelen. 
Het belangrijkste is dat de kleuters plezier beleven aan sport. Ze leren spelen-
derwijs omgaan met de kinderen in de groep, voeren eenvoudige opdrachten uit, 
maken kennis met allerlei bewegingsvormen en leren welke talenten ze hebben. 
Kortom, al doende leert men! 
 

Meester Stef 

 
We zijn het schoolsportjaar naar goede gewoonte gestart met de scholenveldloop in 
Bonheiden. Traditiegetrouw één van de populairste MOEV-activiteiten bij de leer-
lingen want met ongeveer 30 leerlingen waren we goed vertegenwoordigd. Alle lo-
pers verdienen een vermelding. Deelnemen is belangrijker dan winnen, en sportiever 
dan niet deelnemen! Dus een dikke proficiat voor alle lopers! Een extra proficiat voor 
Anke, Mats en Wout die 6 jaar lang zijn komen meelopen! 
 
Hierna doken we na een jaartje afwezigheid terug het zwembad in om baantjes te 
trekken in het college tijdens de swimathon! Gezien de beperkte opkomst hebben we 
een gemengde ploeg van De Ark en De Vlieger gemaakt. Deze combinatie leverde 
ons de eerste plaats op! 
 
Bij unihockey (L6) hebben onze jongens de favorietenrol helemaal waargemaakt. We 
hadden 2 ploegen uit L6. Elke wedstrijd hebben we gewonnen en zo konden ze het 
hockeytornooi op de eerste en tweede plaats afsluiten! De opvolging voor onze we-
reldkampioenen van de Red Lions is verzekerd ;-) 
 
Daarna was er de badmintoninstuif, 10 verschillende oefeningetjes om wat badmin-
tonvaardigheid te krijgen. Eens we die onder de knie hadden werden er wedstrijdjes 
gespeeld.  
 
De laatste activiteit was de danshappening, waar de leerlingen van 1, 2 en 3 de 
beentjes kwamen losgooien. Het was jammer van de beperkte opkomst maar de 
aanwezige hebben zich toch goed kunnen amuseren.  
 
Na de kerstvakantie starten we heel snel met het trefbaltornooi voor L3 en L4! 
 
Sportieve groeten 
Meester Jasper 
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 
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Vrije Basisschool “De Vlieger”                                            Pagina 16  

Vrije Basisschool   

“De Vlieger” 

Steenweg  op Heindonk 8 

2801 Heffen 

 
Tel : 015 / 27 26 75 

KALENDER JANUARI / FEBRUARI / MAART 

Noteer onderstaande data alvast op de kalender van 2020:  
 
Maandag 6 januari    Start tweede trimester 
     Instap 2.5-jarigen 
     Zwemmen L5 + L6 
     Driekoningen voor de kleuters, L1,  
     L2 en L3 
Woensdag 8 januari   Kriebelteam 2 
Vrijdag 10 januari   Medisch schooltoezicht voor L4  
Maandag 13 januari   Zwemmen L3 
Woensdag 15 januari   20.00u Ouderraad+ 
     Trefbal voor L3 en L4 i.s.m. MOEV 
Maandag 20 januari   Zwemmen L4 
Dinsdag 21 januari   Medisch schooltoezicht voor K1 
Woensdag 22 januari   Voorstelling Mie Mol voor de KS 
Donderdag 23 januari  American Games voor L5 
Vrijdag 24 januari   Wintersportdag voor LS 
Maandag 27 januari    Facultatieve verlofdag: VRIJAF  
Dinsdag 28 januari   Pedagogische studiedag: VRIJAF  
 
Maandag 3 februari    Instap 2.5-jarigen 
Zaterdag 8 februari  Eetdag in De Kettinghe 
Maandag 10 februari   Zwemmen L3 
Dinsdag 11 februari   20.00u Schoolraad 
Woensdag 12 februari  Handjesmarkt voor L1 
Donderdag 13 februari  OC Zorg KS 
Vrijdag 14 februari   Impulsdag LS 
     Dikke truiendag 
Maandag 17 februari   Zwemmen L4 
Woensdag 19 februari  Carnaval Ks 
Donderdag 20 februari  20.00u Ouderraad 
Vrijdag 21 februari   Rapport 3 LS 
 
Krokusvakantie 
 
Maandag 2 maart   Instap 2.5-jarigen 
     Zwemmen L5 + L6 
     Askruisje 
Woensdag 4 maart   Klassiek in de klas voor L1 en L2 
     Netbal voor L5 + L6 i.s.m. MOEV 
Donderdag 5 maart   Koffiestop + Boekenbeurs 
Maandag 9 maart   Zwemmen L3 
Woensdag 11 maart   Klassiek in de klas voor L3 + L4 
Vrijdag 13 maart   Megaspelenpaleis voor L2 
     Grootouderevent  
Maandag 16 maart   Zwemmen L4 
Dinsdag 17 maart   Sportdag KS 
     20.00u Ouderraad+ 
Woensdag 18 maart   Klassiek in de klas voor L5 + L6 
     Bewegingsomloop L1 i.s.m. MOEV 
Vrijdag 20 maart   Themadag voor L2 + L3 
Maandag 23 maart   Zwemmen L3 
Dinsdag 24 maart   Medisch schooltoezicht voor L1 
Woensdag 25 maart   Handjesmarkt voor L1 
Maandag 30 maart   Zwemmen L5+ L6 
Woensdag 1 april   Impulsdag KS 
     11.15u Viering LS 
Donderdag 2 april   Sobere maaltijd 
 
Paasvakantie 
  
 


