
Beste ouders 
 
 
Begin september 
waren we enorm blij 
dat we met alle kin-
deren terug in de 
klas aan de slag 
konden. Tussen de 
muren was het één 
en al bedrijvigheid. 
De leerkrachten 
schaalden de begin-
situatie van de kin-
deren in en vatten  
gedreven met hen 
het schooljaar aan. 
Moeilijke delen van 
de leerstof werden 
opnieuw opgenomen 
in de klas of in klei-
ne groep. Gestaag 
werd er verder ge-
bouwd tot en met 
vandaag. Nu begint 
een herfstvakantie 
die enkele dagen 
langer zal duren in 
de hoop dat corona 
teruggedrongen 
wordt in de maat-
schappij.  
 
De druk op de sa-
menleving en dus 
ook op de scholen 
nam de voorbije we-
ken toe. Corona 
komt overal dichter-
bij. We zijn bij de 
weinige scholen in 
de omgeving waar 
geen klassen geslo-
ten werden in de  

 
 
 
voorbije weken. We 
kunnen dit hopelijk 
samen zo houden 
door allemaal blij-
vend de voorge-
schreven maatrege-
len na te leven in 
combinatie met een 
dosis geluk. Deze 
namiddag is er te-
rug federaal overleg 
om de grootte en 
duur van extra 
maatregelen vast te 
leggen. Er gaat niets 
boven contactonder-
wijs in het basison-
derwijs. We duimen, 
in het belang van de 
kinderen, dat we het 
schoolleven vanaf 
12 november terug 
binnen de muren 
kunnen opnemen.  
 
 

WOORDJE VAN MEESTER GEERT 

Vrije Basisschool “De Vlieger”                                     Allerheiligen 2020  

Nieuwsbrief 
In dit nummer: 

Noodopvang 2 

Nieuws uit de  

kleuterschool 

3 

Nieuws uit de  

lagere school 

7 

Zorg 

 

De ouderraad 

13 

 

14 

Spel 

 

Kalender 

15 

 

16 

  

 
 
 
Het clb en de exter-
ne preventiedienst 
nemen samen met 
het schoolbestuur 
beslissingen over 
het al dan niet 
openhouden van 
een klas bij besmet-
tingen van kinderen 
of personeel. Om 
vertraging te voor-
komen, is  
0484 839927 het 
noodnummer van de 
school in geval van 
besmetting.  
 
Dank aan iedereen 
die z’n beste beentje 
blijft voorzetten.  
 
Ik wens jullie allen 
een aangename 
herfstvakantie toe 
en hoop jullie in 
goede gezondheid 
terug te zien op 12 
november. 
 
Zorg goed voor  
elkaar. 
        
 
        Meester Geert 
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NOODOPVANG 9 EN 10 NOVEMBER 

HELM OP FLUO TOP 
 
Tussen de herfst- en krokusvakantie doen wij met onze school 
mee aan de actie: “Helm Op Fluo Top” 
 
Dit is een gratis verkeersproject waarmee basisscholen hun leer-
lingen stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te voet of 
met de fiets naar school te komen. Tevens is het een fijne manier 
om het dragen van een fietshelm en fluokledij op een leuke en 
eenvoudige manier aan te moedigen. 
 
Door hun fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, ver-
zamelen de leerlingen stickers voor leuke beloningen. 
 
We hopen dat alle kinderen tijdens de donkere maanden hun fluo 
en helm aandoen opdat ze goed zichtbaar en beter beschermd 
zijn in het verkeer. 
 
 
 
 
 

De verlengde herfstvakantie is één van de maatregelen om 
de pandemie te bestrijden en de sociale contacten, ook tus-
sen de kinderen, zo veel mogelijk te beperken. Aan de ou-
ders wordt dus gevraagd om hun kinderen op 9 en 10 no-
vember zo veel mogelijk thuis op te vangen en contact met 
anderen, en zeker met kwetsbaren en grootouders, te ver-
mijden.  Ouders kunnen hiervoor beroep doen op verschillen-
de systemen. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkhe-
den zijn. Enkele voorbeelden zijn: opname verlofdagen, on-
betaald verlof, verlof om dwingende redenen (sociaal of fami-
liaal verlof), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door 
corona. 
 
 
Stad Mechelen, Jeti vzw en Kinderkwartier vzw bundelen hun 
krachten om voor specifieke situaties (bijvoorbeeld ouders 
werken in de zorgsector) noodopvang te voorzien op 9 en 10 
november. Neem hiervoor contact op met het Lokaal Loket 
Kinderopvang van de Stad Mechelen tegen ten laatste 5 no-
vember. 
 
015 44 52 42 of huisvanhetkind@mechelen.be 

mailto:huisvanhetkind@mechelen.be


NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
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K0 

Samen met zes flinke kerels mocht ik in september de 
spits afbijten van het nieuwe schooljaar.  
We namen rustig de tijd om elkaar en de klas te leren 
kennen; de jongens ontdekten de poppenhoek, de zand-
tafel, de snoezeltent, de grote boot,… en het wagenpark 
van K0. Op 2 maanden tijd kreeg dat wagenpark al heel 
wat extra kilometers op de tellers :-) 
 
Op een mooie, prille herfstdag gingen we voor het eerst 
op uitstap met onze klas. Meester Geert bracht ons met 
de schoolbus naar Planckendael! Eens in het park gooi-
den we onze rugzak in de bolderkar en hop, weg waren 
wij.  
 
We kregen heel wat dieren te zien; de bonobo’s, de giraffen, de zebra’s, 
de leeuwen, mama neushoorn en haar baby, de pinguïns, de flamin-
go’s… De olifanten??? Geloof het of niet … maar die besloten die dag 
verstoppertje te spelen en we vonden ze niet :-( 
 
Dat kon de pret niet drukken. Na een dagje vol plezier bracht de school-
bus de flinke stappers terug naar school. Al snel was het heel stil in de 
bus, zzzzz… Wat een avontuur! 
 
In de klas gingen we met de opgedane indrukken aan de slag en maak-
ten we een eigen Zoo-boek.  
 

 

De voorbije weken deed de herfst verder zijn in-
trede en een bezoek aan het bos kon niet ontbre-
ken om de sfeer van dit kleurrijke seizoen op te 
snuiven. Met de hele kleuterschool genoten we 
van een geslaagde dag in de natuur.  
 
Herfstschatten zoeken en verzamelen, dansen 
tussen de bladeren, muziek maken, gezellig pick-
nicken in het boswachtershuis en ravotten op de 
speelberg! 
 
 
 
 

 
De 2 voorbije maanden waren goed gevuld en vlogen 
voorbij! Hoog tijd dus om even uit te rusten … zodat we 
na de vakantie onze nieuwe vriendjes kunnen ontvan-
gen :-).  
 
 
Juf Carlita en haar zes knapen 
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K1 

Dramatiseren in K1: ‘De 3 biggetjes’ 
 
“Er waren eens 3 biggetjes: Knir, Knar en Knor. 
 
Ze woonden in een gezellig huisje samen met hun mama aan de rand 
van het bos. Op een dag zei hun mama dat ze groot genoeg waren en 
dat het tijd werd om zelf een huisje te gaan bouwen. De 3 varkentjes 
gingen op pad en zochten een plek in het bos om een huis te maken. 
 

Knir maakte een huis van stro en Knar één van hout. 
Knor, het slimste biggetje, maakte een huis van 
steen. 
 

 

 

 
Al gauw kregen Knir en Knar bezoek van de boze wolf. Hij 
mocht van de 2 broertjes niet binnen en daarom hoestte en 
proestte de wolf en blies hun huisjes om. 
De 2 biggetjes zochten snel dekking in het stenen huis van 
broertje Knor.   
Gelukkig kon de stoute wolf het sterke stenen huis 
niet omverblazen. Dus klom hij op het dak en liet 
zich langs de schoorsteen naar binnen zakken.  
 

Daar had hij vlug spijt van, want beneden stond er een ketel 
met kokend water… Zo kregen de 3 biggetjes overheerlijk 
wolvenstoofvlees op het menu. Ze aten hun buikjes rond en 
leefden met z’n 3-tjes nog lang en gelukkig in het stenen huis-
je.” 
 
We dramatiseerden bijna 2 weken in kleine groepjes met of 
zonder publiek. De kleuters konden zich prima inleven in hun 
rol. 
 

Zelfs buiten de klasmuren hoorde ik de kleuters spon-
taan tegen elkaar zeggen (met een wolvenstem): 
“Biggetje, biggetje, mag ik bij je binnenkomen?” 
Zo fijn om dit de kinderen te horen doen. 
Ik kan echt wel zeggen dat de kleuters van K1 geboren 

acteurs zijn. 
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K2 
 

Een heerlijke dag in het bos!  
 
Vrijdag, 16 oktober was voor onze kleuters een bijzondere dag. Ze wer-
den niet op school verwacht maar aan de ingang van het bos. Het bos 
van de Loui volgens onze kapoenen van K2. 
 
Die morgen werden de kleuters aan de parking van “De Hazewinkel – 
Het Broek” afgezet met een grote glimlach op het gezicht en een dikke 
rugzak op de rug. Hier was het best mogelijk om coronaproof de ouders 
met hun kleuter te ontvangen. 
 
Samen met de kleintjes en de groteren trokken we in lange rij doorheen 
het bos naar het speelbos. Het was een serieus tripje maar de kleinsten 
stapten dapper mee. Van wandelen krijg je honger en dus smaakten on-
ze koekjes of fruit in de openlucht nog veel beter!  
 
Tijd om met de K-tweetjes op schattenjacht te gaan. We dropten onze 
bagage in het boshuisje, maakten een praatje met de boswachter/opa 
van Loui en vertrokken met plastieken zak voor een lange tocht door het 
bos. Onderweg was er tijd om te ontdekken, te luisteren naar de gelui-
den, blaadjes te zoeken, kastanjes te rapen, ons te vergapen aan heel 
veel verschillende soorten paddenstoelen en te voelen aan de prikkende 
bolsters. We vonden beukennootjes, kastanjes, blaadjes, takjes, veer-
tjes, schors, mos, napjes en bolsters. Onderweg vonden we ook de dik-
ste boom van “Het Broek” en ontdekten mooie landart kunstwerkjes de-
welke misschien door onze lagere school werden gemaakt die eerder 
naar het bos trokken. 
 
Op de terugweg konden we onze ogen niet geloven. In de verte meen-
den we te zien dat er warempel 3 hertjes de weg overstaken. We pro-
beerden verder stilletjes te zijn om ze nog te spotten maar dat was te-
vergeefs. Ze hadden zich verscholen. 
 
Ondertussen werd het middag en konden we wat opwarmen en onze bo-
terhammetjes verorberen in het boshuisje. Heel gezellig was dat met 
het haardvuur aan.  
 
Daarna was er nog genoeg tijd om te spelen in het speelbos. Heerlijk 
muziek maken op de balken en boomstammen, kampen bouwen met 
afgevallen takken, schuifelen door de blaadjes, zich verstoppen achter 
de bomen en nog zoveel meer.  
De terugweg naar de parking verliep wel wat moeizamer. Het was een 
superdag, heerlijk in de frisse lucht.   
 
Vanwege de  bosverkenners van K2 
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K3 

Uitstap naar het bos! 
 
Op vrijdag 16 oktober werden we gepakt en gezakt verwacht op de par-
king van de Hazewinkel. Nadat we even moesten wachten tot iedereen 
veilig gearriveerd was, kon de lange stoet vertrekken. Langs grindpaad-
jes, grote vijvers en drassige gronden baanden we ons een weg tot in het 
midden van het bos.  
 
Eens aangekomen in het speelbos verorberden we eerst ons lekker knab-
beltje of fruitje, namen we een ferme slok van onze fles en maakten we 
een kort toiletbezoekje. Daarna smeerden we onze benen in voor een 
heuse herfstwandeling langs de andere kant van het bos (alleen met ons 
klasje).  
 
Op zoek naar paddenstoelen, herfstvruchten en kleurige herfstblaadjes 
genoten we volop van al het mooie dat de herfst ons kan bieden. We 
zochten ons evenwicht op boomstammen, ontdekten een natuurlijke wip-
plank ( een leuke tak-wip) die volledig tegen de grond ging bij zoveel bij-
komend gewicht. We zochten naar een wandelstok om ons tijdens de te-
rugreis te ondersteunen.  
 
Onderweg rustten we even uit op de bank van de reus en ontdekten we 
ook mooie kunstwerken met verschillende herfstmaterialen. Het was dan 
ook al ver na de middag toen we hongerig weerkeerden. We aten onze 
boterhammetjes op als echte boswachters in open lucht om daarna te 
starten met het bouwen van een heus takkenkamp. Met man en macht 
gingen we aan het werk om ons doel te bereiken.  
 
Gelukkig waren de weergoden ons zeer gunstig gezind en konden de leu-
ke ervaringen van deze dag niet meer stuk. Met vermoeide benen keer-
den we huiswaarts …. 
 
Foto’s van deze tocht vinden jullie op onze site. 



NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
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L1 

Met onze nieuwe boekentas 
Stapten we richting onze nieuwe klas 

 
Naar het eerste leerjaar, oh wat fijn! 
Hoe leuk kan lezen en rekenen zijn? 

 
Lezen doen we met kim en sim. 

Letters  door elkaar toveren, simsalabim! 
 

Blauwe en rode lijntjes in ons schrift 
Letters schrijven met potlood, niet met stift! 

 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Die cijfers kwamen we ook al tegen 
 

Bewegen met vingers, handen en de pols 
Een handjesmarkt is helemaal dol. 

 
Als onderzoekers naar het bos 

Helaas zagen we geen vos, 
 

Kriebeldiertjes en paddenstoelen in overvloed 
Spelen in het bos deed ons ook heel goed! 

 
Na de vakantie, wat doen we dan? 
Dat is nog even een geheim plan. 

 
Eerst even rusten en genieten 

Lieve groetjes van de eerste leerjaar-
deugenieten 
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L2 
 

In het tweede leerjaar… 
 
Op maandag 19 oktober trokken we met onze klas naar Het Broek. 
Het zonnetje was ons goed gezind en vergezelde ons tijdens de wan-
deling. We zagen heel veel verschillende paddenstoelen. Ook een re-
genworm kwam even piepen. Die was wel heel glibberig. ’s Middags 
aten we onze boterhammetjes op in de blokhut om daarna fijn te 
spelen in het bos. 

  
 
We leerden onze eerste maaltafel en zelfs al enkele hoofd-
letters. Hebben jullie ons horen tellen tot 100? We deden 
dat heel luid en met veel plezier!  
Natuurlijk moesten we ook de oefeningen van het eerste 
leerjaar terug opfrissen. Dat deden we in groepjes, buiten 
op de speelplaats en natuurlijk ook in de klas in onze re-
kenboek. De getallen tot 20 hebben (bijna) geen geheimen 
meer voor ons.  
 

  
We maakten ook tijd voor het ontbijt. In een grote kring konden we 
samen smullen en genieten van al dat lekkers! In ons klein contai-
nerpark leerden we al het afval netjes sorteren om daarna ons bord 
en beker af te wassen. Wat een leuke start van de dag. 
 

  
 
Meer foto’s vind je op onze website. 
Veel groeten van de kapoenen uit het tweede leerjaar! 
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L3 
 

Wat zijn wij  
GELUKSVOGELS!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elke maand kijken we met grote verwachting uit naar het vogelnestje dat 
in onze klas hangt. Welke vogel zou er deze keer neerstrijken om er een 
gouden ei in te leggen? En welk inzicht over ‘vriendschap’ zou onze geve-
derde vriend met zich meebrengen? Elke vogel landt in onze geluksboom. 
We verrijken ons maandelijks met heel wat kennis en passen dit toe in 
leuke, creatieve opdrachten.  
Kijk maar mee! 
 

 

 
 
We kijken al uit naar wat volgende maand zal brengen!  

We bouwden een ‘Lieve woordenmuur’. We hopen zo iedereen te 
inspireren om elkaar op een lieve manier aan te spreken.   

 

 

We leerden hoe we elkaar op een leuke manier 
kunnen aanmoedigen. 
Wat een fijn gevoel geeft dat! 
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L4 

Naar het bos!  
 
Op 15 oktober trokken we erop uit. Het weer was ons goedgezind…   
We werden rond 10 uur door enkele lieve, sportieve mama’s  en papa’s 
en grootouders met de fiets begeleid naar het Broek. Na een korte rit 
met een lange sliert fietsers waren we er, zowel de kinderen van het 
vierde als die van het derde! Een hele groep! 
 
We wandelden eerst door het Broek, langs de vijvers. Er waren véél 
watervogels: eenden, ganzen en zelfs zwanen. Die waren aan het ver-
zamelen en aan het oefenen voor de trek naar het zuiden!  
 
De juf liet ons allerlei planten zien en gaf uitleg bij de planten en de 
dieren die we tegenkwamen. Ze leerde ons over de verschillende lagen 
in het bos. Ook zagen we enkele paddenstoelen, zowel met plaatjes als 
met buisjes. We mogen die niet zomaar plukken, want er zijn er steeds 
minder en er zijn er ook giftige bij!  
 
Nadat we in het zonnetje aan de blokhut onze boterhammetjes aten 
zijn we in het bos de creatieve toer opgegaan. Dit jaar kregen we de 
opdracht om met natuurlijke materialen een schuilhuisje te maken 
voor de bosdieren. Erg leuk!  
 
Nadien zijn we in het beukenbos met de 2 groepen samen onze knab-
bel gaan opeten en nadien hebben we  er nog een spelletje gespeeld.  
 
Het was heel leuk en de tijd vloog voorbij.  Nadien reden we terug in 
een lange sliert naar de school.
 
Wanneer doen we dat nog eens, juffen?  
     

  
  
   
 

 

 

 

 

 



L6 

L5 
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Het Van Gogh museum  
           
                                
Onlangs leerden we in de klas over Vincent Van Gogh. 
We kregen een idee om een VINCENT VAN GOGH MUSEUM te 
maken !!! 
 
Iedereen maakte een uitnodiging voor het museum. Daarna ko-
zen we de 5 leuke uitnodigingen uit, eentje voor elke klas in de 
lagere school eentje. 

 
Elke leerling maakte een schilderij! Sommige kinderen hadden hetzelfde onder-
werp gekozen maar dat was gelukkig niet erg. 
 
De kinderen maakten ook een mooie kader rond hun schilderij. 
Die hadden we natuurlijk mooi versierd. 
 
We maakten: handgel, naamkaartjes, borden, pijlen om op de 
grond te leggen, en een evaluatiedoos waar de bezoekers onze 
tentoonstelling konden beoordelen. 
 
Toen de tentoonstelling helemaal ingericht was, zijn alle klassen 
naar “onze”-Vincent-Van Gogh-schilderijen komen bewonderen. 
 
Wat voelden we ons allemaal kleine Vincent Van Goghjes . 
 
Verslaggevers : Lieselot - Eva – Lola – Elise - Ine 
 

Boswandeling 
 
 
Op dinsdag 13 oktober zijn we in de voormiddag met de fiets naar Het Broek 
geweest. 
Daar hebben we met natuurlijke instrumenten een boom leren meten samen 
met meester Lode. Daarna hebben we bodemdiertjes gezocht. We vonden ook 
een kikker. 
 
We hebben ook environmental art gemaakt. Dat is een kunstwerk van dingen 
die je vindt in de natuur. Dat moesten we in groepjes van 3 of 4 kinderen 
doen. We hebben ook een tienuurtje gegeten. 
 
Het 6de was er ook bij. Zij hebben paddenstoelen gezocht.  
 
Toen zijn we terug naar de school gereden. 

 
Verslaggevers : Noor Brijs, Amelie M, Jules, Juul 
 



Lo 
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L6 
Robots in de klas 
 
 
Onze nieuwsgierigheid werd al dagenlang gewekt door een 
aantal mysterieuze dozen met computers in onze klas. 
Eindelijk werd onze nieuwsgierigheid bevredigd.  
 
Per twee kinderen kregen we een laptop en leerden we op 
een speelse wijze programmeren. Een mannetje moest een 
bepaalde route afleggen, we lieten vogels naar hun nest 
vliegen, een schildpad tekende figuren, …  Iedereen kan 
hier zelf mee aan de slag op :  https://blockly.games/.  
 
Het lukte wonderwel bij de meesten omdat we iets soortge-
lijks ook al hadden gedaan tijdens de les media. 
De volgende dag maakten we een tekenrobot. Er waren veel 
schroefjes, moertjes en draden, maar het monteren van de 
toestelletjes verliep heel vlot.  
 
Het programmeren, dat we al geoefend hadden, verliep toch 
niet van een leien dakje. Met de hulp van de juf en de 
meester slaagden we er toch in de machientjes aan de 
praat te krijgen. 
 
We creëerden super mooie tekeningen met onze robots. 
 
We vonden het super leuk en hebben er veel uit geleerd. 
 
 
Groetjes Ilja en Jill 
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ZORG 

Voorlezen! 
 
 
Naast de geur van vers gemaaid gras en de gloeiende oortjes na het 
zondagse bad, is er nog een heerlijke herinnering die de kindertijd met 
volle kracht terugbrengt: samen met mama, moeke, papa, vake languit in 
de zetel en hun expressieve voorleesstem die me een wonderlijke wereld 
vol grappige wezens en avontuurlijke vertelsels openbaart.  
 
Keer op keer volop genieten van boeiende verhalen om daarna lekker naar 
dromenland te trekken. 
 
Naast het spontane luisteren, werden me tijdens het voorlezen op een 
natuurlijke manier een rijke woordenschat, verschillende vertelstijlen (dank 
aan de opa en babysit), de volheid van geschreven taal en spreekvaar-
digheid aangereikt. Of hoe kinderboeken je ook met een pakketje herken-
baarheid en inzicht weer de echte wereld instuurden. 
 
Wij nodigen jullie dus graag uit samen met zoon of dochter voluit in het 
voorlezen te duiken en wensen jullie een warme onderdompeling in het 
boekenbad.  
 
 
Het zorgteam   
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

Beste ouders, beste leerlingen, 
 
‘Samen school maken’ is meer dan ooit het uitgangspunt voor dit nieuwe 
schooljaar.  Na een onverwachte vreemde periode op het einde van vorig 
schooljaar doet de ouderraad er alles aan om het naar school gaan mee te on-
dersteunen en alle traditionele activiteiten, weliswaar vaak onder een andere 
vorm, mee uit te werken. 
 
Het afgelopen voorjaar heeft de ouderraad nog geregeld online overlegd met 
de school. Hier werd bekeken welke stappen vanuit de school werden gezet en 
waar de ouderraad mee kon nadenken en feedback geven over het verloop. Zo 
ging het over online lessen, de drukte aan de schoolpoort, het dragen van een 
mondmasker door (groot-)ouders en de nodige sanitaire voorzieningen zodat 
alle kinderen op een veilige manier hun handen vaak konden wassen. 
Dankzij Johan De Wael en Johan Michiels zijn er 2 verplaatsbare lavaboblokken 
in gebruik!  Dankjewel allebei! 
 
Dit schooljaar nemen we een frisse start en zetten we onze werking graag te-
rug in de kijker. We zullen dit schooljaar werken rond het thema duurzaam-
heid en zullen, in overleg met het schoolteam, gerichte doelen bepalen om el-
ke inzamelactie aan te koppelen. 
Het thema zal nog concreter worden uitgewerkt en het zal opgedeeld worden in 
haalbare, concrete doelstellingen zoals veilig en duurzaam naar school komen, 
ventilatie in de klaslokalen, duurzaam gebruik van materialen. 
We willen hier de fiets-pool uit Heindonk al een eerste keer in de bloemen zet-
ten. Prachtig initiatief! 
 
We ondersteunden ondertussen de wafelbedeling en konden deze al afronden 
met een zeer goede verkoop en een rustig verloop aan de bedeling.   
 
De schoolkalender werd prachtig ontworpen door Johan De Wael en Silvie De 
Nul, waarvoor veel dank! Nu gaat geen enkele schoolactiviteit aan onze neuzen 
voorbij! 
Het eerstvolgende evenement zal de kerstdrink zijn.  Deze zal in een nieuw, 
corona-proof jasje worden gestoken. 
 
Graag nodigen we iedereen uit om aan te sluiten bij de ouderraad met de mo-
gelijkheid te komen kennismaken op een van onze volgende vergaderingen. De 
planning van alle vergaderingen is terug te vinden op de schoolkalender. Graag 
een seintje vooraf via ouderraad@vbheffen.be . 
We hopen ook dit jaar op de steun van hulp(groot)ouders. Voor wie het maan-
delijks vergaderen minder ziet zitten, maar wel een steentje wil bijdragen is dit 
een perfecte formule. Kandidaturen kunnen via ouderraad@vbheffen.be worden 
ingediend. 
 
Tot slot geven we jullie graag nog even mee dat Johan Michiels, na 4 jaar voor-
zitterschap van de ouderraad, de fakkel heeft doorgegeven aan Leen Lam-
brechts. Zij zal vanaf dit schooljaar de werking van de ouderraad in goede ba-
nen leiden. 
 
Veel succes Leen! 
 
 
Namens de ouderraad, 
Johan, Johan, Linsey, Kristof, Kristof, Hanne, Elke, Jochen, Silvie, Thomas,  
Nicolas, Stefaan en Leen 

mailto:ouderraad@vbheffen.be
mailto:ouderraad@vbheffen.be


 

SPEL 



Enkele data en geplande activiteiten om aan te stippen op je  
kalender: 
 
Maandag 9 november: Verlenging herfstvakantie 
Dinsdag 10 november: Verlenging herfstvakantie 
Woensdag 11 november: Wapenstilstand (=vrijaf) 
Donderdag 12 november: Heropstart basisonderwijs 
    Instapdag 2,5-jarigen 
Dinsdag 17 november: Oudercontact KS (deel1) 
Donderdag 19 november: Oudercontact KS (deel2) 
 
 
 
 
 
Gezien de onzekere situatie verwijzen we verder naar de 
activiteitenkalender op www.vbheffen.be  
 
Tal van geplande activiteiten zullen in de komende periode 
telkens moeten ingeschaald worden of ze al dan niet kun-
nen plaats vinden.     
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