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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 2021:  
 
Maandag 4 januari    Start tweede trimester 
     Instap 2.5-jarigen 
     Zwemmen L3 + L4 
Maandag 11 januari   Aanvang inschrijvingen brussen 
Dinsdag 12 januari   Parsival voor L6 door De Munt 
Maandag 18 januari   Zwemmen L3 + L4 
Woensdag 20 januari   20u00 Ouderraad+ 
Donderdag 28 januari  Pedagogische studiedag: VRIJAF  
Vrijdag 29 januari   Facultatieve verlofdag: VRIJAF  
 
 
Maandag 1 februari    Instap 2.5-jarigen 
     Zwemmen L3 + L4 
Dinsdag 9 februari   Dikke truiendag 
Donderdag 11 februari  Rapport 3 LS 
 
Krokusvakantie 
 
Maandag 22 februari   Instap 2.5-jarigen 
Vrijdag 12 februari   Carnaval  
Dinsdag 23 februari   20u00 Ouderraad 
Zaterdag 27 februari   Eetdag    
 
      
Maandag 1 maart   Zwemmen L3 + L4 
Woensdag 10 maart   Pedagogische studiedag: VRIJAF 
Maandag 15 maart   Zwemmen L3 + L4 
Vrijdag 19 maart   Een kind a.u.b. voor L5 
Dinsdag 23 maart   Een lied voor de maan voor L1 
Woensdag 24 maart   Klassiek in de klas voor L5 en L6 
     20u00 Ouderraad+ 
Maandag 29 maart   Zwemmen L3 + L4 
Woensdag 31 maart   Klassiek in de klas voor L1 en L2 
 
 
Donderdag 1 april    Sobere maaltijd 
Vrijdag 2 april    Rapport 4 LS 
 
 
Paasvakantie 
  
 
 
Andere klasactiviteiten staan ingepland, maar werden nog niet 
vermeld. Afhankelijk van code oranje of geel, waarin we dan 
werkzaam zijn, mogen we deze organiseren. Of OLKL L2-L3 
daadwerkelijk kunnen doorgaan is eveneens nog niet geweten.  

De inschrijvingen 
van broers en zus-
sen moeten op 
school gerealiseerd  
worden tussen 11 
en 22 januari. 
Maak vooraf een af-
spraak zodat dit vlot 
kan verlopen. Alle 
andere inschrij-
vingen worden digi-
taal geregistreerd 
vanaf 1 t.e.m. 26 
maart via 
www.kiesjeschool.be  
 
Op zaterdag 27 fe-
bruari staat de eet-
dag ingepland. Er 
wordt hard gewerkt 
aan een nieuw con-
cept. Na de vakantie 
ontvangen jullie de 
flyer.  
 
Geniet in beperkte 
kring van de feest-
dagen en blijf vooral 
gezond!  
  

Meester Geert 

Beste ouders  
 
 
Na de verlengde 
herfstvakantie restte 
er ons minder tijd 
om de nodige stap-
pen vooruit te zet-
ten met de kin-
deren. Waar nodig 
zetten we extra in 
op het aanbieden 
van leerstof, waar 
mogelijk zetten we 
stappen vooruit. De 
onderwijstijd werd 
maximaal benut. 
Uit de vergaarde in-
formatie blijkt dat  
we gemiddeld beke-
ken bij zijn. 
 
In de voorbije perio-
de vielen noodge-
dwongen een aantal 
schoolactiviteiten 
weg: extra-muros, 
klasoverschrijdende 
activiteiten,... Waar 
mogelijk kregen ze 
een andere invul-
ling: zwemmen, 
leesmomenten, … 
Wat  veilig kon ge-
organiseerd worden 
binnen de voor-
schriften, vond 
plaats.  
 

Net zoals tijdens  
het schrijven van de 
vorige nieuwsbrief 
nemen de stellingen 
over een verlengde 
sluiting van de scho-
len in de media toe. 
We duimen voor ie-
dereen, specifieker  
voor de kinderen en 
bij uitbreiding voor 
de werking, dat het  
zo’n vaart niet hoeft 
te  lopen. Indien er 
geen contactonder-
wijs mag ingericht 
worden, informeren 
we zo snel mogelijk 
wat er in de plaats 
komt.  
 
Traditioneel werd in 
deze periode werk 
gemaakt van de 
nieuwjaarsbrieven. 
We hopen dat de 
kinderen deze in 
veilige omstandig-
heden mogen voor-
lezen. 
 
Argos-Vaartland 
dankt iedereen voor 
de vele liters melk 
die ze de komende 
weken in de voed-
selpakketten kunnen 
verwerken. 
 

WOORDJE VAN MEESTER GEERT 
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HELM OP FLUO TOP 
 
Graag willen we de kinderen, leerkrachten en (groot)ouders in 
de bloemetjes zetten omdat ze dagelijks met hun fluo naar 
school komen. 
Jullie zijn zeer zichtbaar aanwezig op de straat en op de speel-
plaats. 
 
Dikke proficiat! 

SPEL 
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

K0 2020 was echt speciaal, 
dat voelden we allemaal. 

 
Ook voor ons was het heel apart, 
onze schoolcarrière ging van start. 

 
We gingen voor het eerst naar school, 

kleine Jules werd ons idool. 
 

We hebben al heel wat geleerd 
en veel nieuwe dingen geprobeerd. 

 
Als vrienden kunnen we samenspelen 

en ook het speelgoed delen. 
 

Opruimen doen we zeer gedwee, 
zo houden we onze juf tevree. 

 
Dit bijzondere jaar is bijna voorbij. 

Het nieuwe staat al in de rij. 
 

Daarom maakten we onze wensen klaar, 
met de leukste foto van het jaar. 

 
Elleboog hier, voetje daar, 

we wensen jullie een gezond en gelukkig Nieuwjaar!
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“STRAFFEN EN BELONEN” deel 2 
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

Beste ouders 
Beste leerlingen 
 
 
Nu het einde van 2020 nadert, willen we jullie vanuit de ouderraad graag op de 
hoogte houden van alle nieuwtjes en acties. 
 
Om te beginnen melden we heel graag dat 3 superenthousiaste ouders zich 
kandidaat stelden voor de ouderraad. Zij deden dit via een mailtje naar ouder-
raad@vbheffen.be . Zo verwelkomden we Thomas De Ceulaer, papa van Henri 
uit K3, Lauren Van Oppens, mama van Maxime uit K2 en Arthur uit K1 en 
Linsey De Keuster, mama van Levi uit K0 op de eerste online ouderraden.   
Zij zetten zich meteen actief in, bij het bedenken van coronaveilige activiteiten 
voor ouders en kinderen doorheen het schooljaar. Dankjewel alle drie en nog-
maals welkom! 
 
Vanuit het ‘samen school maken’ zijn we met het schoolteam tot het besluit 
gekomen om dit jaar te werken rond het thema duurzaamheid. De eerste con-
crete en meteen zeer grote investering waarvoor we geld inzamelen, is de instal-
latie van een ventilatiesysteem in alle klassen. Dit is een noodzaak in coro-
natijden, maar komt sowieso de concentratie van de leerlingen ten goede door 
permanente verversing van de lucht. Als alle verdere afspraken en de inplanning 
vlot verlopen, zal de realisatie nog dit schooljaar, in het voorjaar, gebeuren. 
 
Na een zeer geslaagde wafelverkoop, zetten we onze schouders onder het uit-
werken van een alternatief voor de kerstdrink. We kwamen met alle leden van de 
ouderraad tot een zeer mooi resultaat met een prachtige kerstkaart en bijho-
rend filmpje. Wat een energie en goede samenwerking in de groep! 
 
We werkten ook hard rond het thema ‘veiligheid en verkeer’ en schreven een 
enquête uit om in kaart te brengen: 

- hoe de verplaatsingen van en naar school doorgaans verlopen. 
- wat belemmeringen zijn om niet te kiezen voor de fiets, de step of om te 
   voet naar school te komen.   

We hopen op een grote respons om verder op weg te helpen. We willen de buurt 
rond de school veilig genoeg maken om op een duurzame manier naar school te 
kunnen komen. Dit komt ieders gezondheid ten goede. 
 
Naar februari toe zijn we al zeer actief aan het werk om voor de eetdag een al-
ternatief te bedenken. In de loop van januari ontvangt iedereen een mail en flyer 
met de mogelijkheid om online een lekker 3-gangenmenu samen te stellen. 
 
We wensen jullie gezellige feestdagen en het allerbeste voor 2021. 
 
 
De ouderraad 
 

mailto:ouderraad@vbheffen.be
mailto:ouderraad@vbheffen.be
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Wij leren al Latijn! 
 
Vrijdag 11 december mochten we juffen van Ursulinen Mechelen verwachten in 
onze klas. 
 
We kregen een lesje Latijn en een lesje economie en welzijn. 
Latijn bevat heel veel woorden die we konden afleidden uit het Frans. 
Maar de uitspraak kenden we natuurlijknog niet. Je moet immers C als K uit-
spreken: LuCia , Cleopatra , vaCCa, U als OE: TitUs, spectacUlUM, V als W: 
Vacca. 
 
Voor economie en welzijn werden we in twee groepen verdeeld. Het was super 
leuk! Bij economie hebben we een kruiswoordraadsel gedaan. We moesten be-
grippen afleiden uit de woorden die op het bord stonden. Na het kruiswoord-
raadsel hebben we een rekenoefening gemaakt, maar een beetje denken kan 
ook eens geen kwaad. 
 
Welzijn was totaal iets anders dan economie maar echt wel leuk! Een paar van 
de kinderen kregen een kaartje waar een beroep op stond. Vervolgens moesten 
we ons met de kleren die op tafel lagen, in die persoon verkleden. De anderen 
die geen kaartje hadden gekregen moesten de personen raden. Dat was wel 
grappig.  
Zoals je ziet hebben we ons wel geamuseerd! Want een beetje vooruitzicht op 
volgend jaar kan wel geen kwaad! 
 
 
Groetjes Fie en Eileen 
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NIEUWSBERICHT 
 
Wegens twee weken herfstvakantie, was het tweede stukje van de eerste 
trimester maar kort. Het was anders wel een hele drukke tijd voor iedereen 
in onze klas. 
 
Vooreerst zetten we onze grootouders in de bloemetjes. Deze keer niet 
met een knutselwerkje om af te geven (corona). We maakten een fotoka-
dertje met een gekke foto en deden deze op de post. Hopelijk hebben alle 
oma’s en opa’s er toch een beetje van genoten. Het was met veel liefde 
gemaakt. 
De week nadien stonden Sint en Piet al aan de deur te kloppen. Onze kleu-
ters stonden te popelen om erover te vertellen. We knutselden een leuke 
zwarte Piet. Niet makkelijk, die muizentrapjes plooien. Op muziek teken-
den we een zwarte Piet. We hebben ons verkleed als Sint en Piet en speel-
den dat we cadeautjes mochten rondbrengen. Spijtig genoeg kon de Sint 
overdag niet op bezoek komen door de welgekende reden. Hij maakte dit 
ruimschoots goed door ’s nachts onze school een bezoekje te brengen. 
Groot was zijn verbazing toen hij in de zaal twee juffen ontdekte die waren 
blijven overnachten om een filmpje te maken. Het mooie speelgoed dat hij 
bracht is al heel goed ingespeeld. Dankjewel Sint en Piet hiervoor. 
 
De laatste twee weken hebben we ons ondergedompeld in de kerstsfeer. 
De spar versieren en omtoveren tot een kerstboom, mocht niet ontbreken. 
De klas werd versierd. We luisterden naar het kerstverhaal en speelden dit 
na met figuurtjes of door zelf toneel te spelen. Ons zoldertje werd verduis-
terd, met zaklampen maakten we het daar erg gezellig. Ook schimmenspel 
kwam aan bod. Er werd getekend en gekleurd, ook veel gezongen. Vier 
kleuters uit onze klas waren ook jarig en hebben we uitvoerig gevierd. Er 
was eigenlijk tijd tekort en tussenin hebben we ook gerepeteerd en onze 
nieuwjaarsbrief ingestudeerd.  
 
Dit gekke jaar 2020 loopt op z’n einde. Hou het veilig en gezond! Vele 
groeten vanwege de tweede kleuterklassers. 
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Derde kleuterklas beleeft… 
 
De coronamaatregelen werden weerom verstrengd vlak voor de herfstva-
kantie. De vakantie zelf werd een weekje verlengd. Wat hadden wij geluk 
dat we die laatste week van oktober nog naar het Tivolipark mochten gaan 
voor de Hocus Pocuswandeling! Een plezierig heksenavontuur beleefden we 
daar. Toverdrank brouwen en samen in de heksenketel gieten, verschillende 
ingrediënten verzamelen in de heksenkruidentuin en bij in de ketel strooien, 
een belangrijke toverspreuk zeggen en tenslotte een spoedcursus bezem-
vliegen. Zo fijn! 

Ondertussen zijn de Sint en zijn pieten zijn ook alweer terug naar Spanje. 
Jammer, want wat een heerlijke tijd is het toch! Ook onze klas was hele-
maal ondergedompeld in de wereld van Sinterklaas:  
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Na de verlengde herfstvakantie trokken we vol goede moed,  
en blij dat het kon, terug naar school.  
We kregen bezoek van juf Mieke die ons meenam naar de tijd van Verdi. 
We speelden, zongen, dansten, alsof we er echt bij waren.  
 
(foto’s zijn te vinden op de website)  
 
 
Wist je dat... 

Dit en nog véél meer leerden en deden we in de lessen wero. 
 

Fijne kerstvakantie van L4    

L4 
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Lieve mensen, 
 
 

2021 is bijna daar, 
kijk eens was wij deden het voorbije jaar! 

 
 

Letters schrijven we nu in lussen 
Blauwe en rode lijnen, daar blijven we tussen. 

 
 

Zo schreven we brieven naar mama, papa broer en zus, 
En trokken we naar de grote postbus.  

(Hopelijk belandden onze brieven bij het juiste huis)  
 
 
 

Met juf Kato dansten we in het rond,  
Bewegen is toch zo gezond.  

 
 

’s nachts was er bezoek van sint en piet. 
Bleef de klas netjes achter, neen, dat niet! 

 
 

Banken stonden schots en scheef, 
Chocolade, snoep en pakjes was wat achterbleef!    

 
 

Spelen met ‘oud’ speelgoed was fijn, 
Zo mag het altijd wel wat extra ‘speeltijd’ zijn! 

 
 

Een welverdiende vakantie staat op ons te wachten, 
zodat we 2021 goed kunnen starten! 

 
 

We wensen jullie een jaar zonder zorgen, 
vol zon: voor nu en morgen! 

 
 

We wensen jullie bergen van geluk, 
Zo kan het nieuwe jaar niet meer stuk! 
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Dit zijn jullie reporters uit het tweede leerjaar in Heffen…  

We knutselden een nieuwe mijter voor de Sint omdat hij zijn mijter niet meer 
zo leuk vond. We deden goed ons best en denken dat Sinterklaas er echt wel 
blij mee is. Maurice en Ole  

We verfden en knipten veel karton voor de nieuwe hoed van Sinter-
klaas. Aysha en Daoud  

We hebben veel karton meegebracht. We werkten geconcentreerd en knutsel-
den heel fijn samen. Tasnim en Sien  

Sint en Piet zijn in het tweede leerjaar op bezoek geweest. Iedereen is heel 
blij met het snoepgoed. In de namiddag speelden we spelletjes. Hanne 

We kregen veel mandarijntjes en er lagen ook veel letterkoekjes in de klas. 
We waren heel blij. Liv en Eline  

De Sint is geweest en het is heel rommelig in de klas. De kalenderkaartjes zijn 
door elkaar gehaald. Karlijn en Fien  

Sinterklaas schreef een brief voor ons. We hebben hem samen gelezen. Jade 
en Elias  

Alle leerlingen spelen op een leuke manier samen. Valdrin en Viktor  

We zitten flink op onze stoel om goed te kunnen lezen met de fluistertele-
foons die de Sint bracht. Lily-Rose en Umi  

Pagina 9 Vrije Basisschool  “De Vlieger”  

L3 

 
Sintdag 
 
Toen we op Sintdag in onze klas kwamen, gilde iedereen. Zoveel rommel! In het 
vogelnest vonden we een zak vol met fluistertelefoons. Die hadden we gekregen 
van de Sint. Zwarte Piet had een toren gemaakt met de krukjes. In en op de 
krukjes lagen pantoffels. Stien vond een brief van de Sint in onze brievenbus. We 
kregen ook allemaal een zakje met snoepgoed in. Als we alles hadden opgeruimd, 
mochten we naar de avonturen van juf Anke en juf Debora kijken. Zij waren blij-
ven slapen op school om Sinterklaas en Zwarte Piet te zien. 

Louise, Korneel en Suzanne 

Villa Verdi 
 
Donderdag 19 november kwam iemand van opera De Munt langs. Zij vertelde al-
les van het leven en de opera van Verdi: ‘Villa Verdi’. 
We deden hele leuke dingen. Zo veranderden we onze klas in een restaurant, oe-
fenden we verschillende ritmes en speelden we leuke scènes.  
 
Yana en Nel  


