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Al heet deze lockdown
weliswaar ‘paaspauze’,
toch doemen beelden
en gevoelens van
vorig jaar op: niet wij
beheersen corona,
maar omgekeerd.
De paasvakantie begint weer anders dan
anders.
We zuchten, tussen
berusting en begrip,
bezorgd om de kinderen, bekommerd om
de omgeving en wat
komen gaat.
Wanneer mag het licht
terug aan?
Ook al was de communicatie en waren de
maatregelen van de
overheid vaak warrig
en laat, was er een
continue druk bij jullie
thuis en in onze werking op school, samen
moeten we er doorheen.

Dank voor ieders inzet, zorg en betrokkenheid om onze omgeving zo veilig mogelijk te houden.
Courage voor elk van
jullie de komende tijd.
In naam van de ganse
school wens ik jullie
een fijne paastijd die
toch een beetje zalig
mag aanvoelen.
In deze editie brengen
we weer enkele fijne
klasinitiatieven onder
de aandacht die wel
konden plaats vinden
in de gewijzigde
schoolorganisatie.
Na de vakantie vliegen
we er terug met veel
zin in om alle kinderen
elke dag net dat stapje verder te brengen.
Meester Geert

Pasen 2021
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Schoolmoestuin wordt werkelijkheid
Nadat de sneeuwpret voorbij was, kwam er beweging in het moestuintje van de
school.
Er kwamen kippen waar nu alle klassen om de beurt voor zorgen. De verse eieren
liggen aan de voordeur en mogen vrij meegenomen worden. Met de vrije bijdrage
voorzien we graan en stro. Alle kinderen kozen samen de mooiste namen voor onze
nieuwe schoolbewoners. Iedere kip heeft een paspoort dat uithangt op de speelplaats.
21 dagen lang volgde iedereen het uitbroeden van de kuikens. Dagelijks zaten er kinderen aan het raampje te kijken of het al zo ver was en draaiden ze samen met
meester Lukas de eieren. Vorig weekend konden jullie via de livestream het uitkomen
van de kuikens volgen. Nadien kwamen ze in de meeste klassen op bezoek. Meester
Lukas zorgt nu verder voor deze diertjes. Je kan hen volgen via
https://youtu.be/MQl37w7yvxc .
Het compost uit de compostbakken wordt gericht gebruikt voor de perkjes. Ze werden ingezaaid door de kinderen. Na de vakantie kunnen de eerste groenten geoogst
worden.
Wanneer de zon schijnt, hoor je de insecten
zoemen in ons zelf gemaakte insectenhotel.
De eerste bloesem komt tevoorschijn op ons
fruitboompje.
Allemaal signalen dat het echt LENTE wordt.

Vrije Basisschool “De Vlieger”
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL

K0

Schatjes van patatjes!
Meester Lukas zat met de handen in het haar.
Hij kon wel wat helpende handen gebruiken in de moestuin en had een geknipt
karweitje voor de vrienden van de onthaalklas.
Onze schatjes van patatjes mochten de aardappelen poten in speciale aardappelpotten.
We staken onze handen uit de mouwen en deden wat grond in de pot.
We telden tot er 3 aardappelen in elke pot lagen om ze vervolgens te verstoppen onder een volgende laag grond.
Nu maar duimen dat onze vroege patatjes zullen groeien nu we er niet kunnen
tegen praten. “Doe jij er af en toe een babbeltje mee tot wij terug zijn, meester
Lukas? Dan groeien ze vast beter!”

De laatste dag voor de plotse vakantie kregen we nog fijn bezoek in onze klas.
Vier kleine kuikens verbleven een dagje bij ons. Gelukkig hebben we die schattige tjilpers nog even kunnen zien.

Fijne vakantie!
Juf Carlita en haar schatjes van patatjes.
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Thema “Boekenweek” combineerden wij in de klas met
thema “Kunst”.
Het boek “Speel je mee?” werd in onze klasbibliotheek
gezet samen met allerlei boeken over kunst. De schrijver/illustrator (Hervé Tullet) van dit boek is een echte
kunstenaar en geeft zelfs workshops in het buitenland!
We maakten een museum in de klas en bespraken de
vele werken die er hingen. Iedereen mocht zijn lievelingsschilderij aanwijzen. “De schreeuw” van E. Munch
en “Het meisje met de parel” van J. Vermeer waren de
favoriete werken.
We gebruikten de illustraties van Tullet als inspiratie voor
onze kunstwerken en schilderden vol ijver in zijn stijl op
stof. Het resultaat van ons werk kunnen de mama’s en papa’s pas bewonderen op Moederdag, want we bewaren het
als cadeautje. Wat zullen de mama’s blij zijn .
Ik ben alvast een trotse juf van deze knappe kunstenaars.
Alle foto’s van dit thema kan je bekijken op de website.
Veel kijkplezier.
Groetjes,
Juf Debora en haar K-eendjes.

K1
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K2
Het pannenkoekenmannetje
Een lekker koekenmannetje, ging er als een haas vandoor.
Hij riep het meisje toe: ‘Je kan me toch niet pakken, hoor!’
De bakker, houthakker en wolf schreeuwden: “STOP!”
Doch het mannetje zei: “Mij eet je niet op!”

Aan de oever van de rivier zat een sluwe, oude vos.
En onze pannenkoekenman, was meteen de klos.
Van zijn staart naar zijn rug, op zijn kop en op zijn snuit…
Hap en hop….en weg was onze schavuit!

Want… pannenkoekenmannetjes dienen om opgegeten
te worden. Wij werkten in onze klas rond dit sprookje
en bakten pannenkoekenmannetjes van zoutdeeg. Die
konden we niet zelf opeten, dus bakten we ook koekenmannetjes die we zelf versierden met discobolletjes en
chocolade. Heerlijk!
Het winkeltje werd een bakker en het verhaal werd gretig nagespeeld met de playmobil-mannetjes.
Het speeldeeg was de week nadien ook nog erg in trek. Er werden
taartjes en broodjes mee gemaakt, ook koffiekoeken passeerden
op het dienblad.
Verder leerden we dat bloem van graan wordt gemaakt en bakten
een echt brood in de bakmachine. Al bij al een lekker weekje dus!

Vanwege de bakkertjes uit K2

Vrije Basisschool “De Vlieger”
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Door corona hebben we spijtig genoeg geen grote uitstappen kunnen
maken.
Enkele momenten van K3 :
In onze klasbubbel hebben we samen carnaval
gevierd. Na een heus showmoment waar iedereen
zichzelf mocht tonen, gingen we geheel in onze
rol aan de slag. Aan de hand van snoepjes maakten we heuse rekenoefeningen. We vergeleken de
aantallen met elkaar en
mochten ondertussen lekker snoepen.
Ook tijdens het thema ‘Helden’ mochten we ons naar hartenlust verkleden en hebben we heldennamen gestempeld. Het zoeken van de juiste
letter en deze neerplaatsen in de juiste richting en volgorde was
een heuse opdracht.
In het thema ‘Bouwen’ leerden we samen met een vriendje op
welke manier we sterke huizen kunnen bouwen. We kleefden
constructies die we daarna moesten nabouwen. We waren creatief met clicks en maakten allerlei voorwerpen zoals kronen,
mandjes en zelfs een heuse dino.

Tijdens het thema ‘Ziek zijn’ hebben we fijne pilletjes gerold voor
onze klasapotheek. We maakten kennis met enkele woordbeelden die we op de juiste plaats moesten kleven.
We leerden ondertussen al enkele schrijfpatronen zoals de arcade, de
omgekeerde arcade en lussen… Dat zal het schrijven bij juf Charlotte iets
vlotter laten verlopen.
We dansten de polonaise voor elke jarige en maakten er steeds een speciale dag van door te zingen, het geven van een klein geschenkje en een
leuke complimentenronde. Op het einde van de week werd de jarige
steeds geschminkt naar eigen keuze.
We gingen in het thema ‘Boeken’ aan de slag met een ESCAPE spel
a.d.h.v. boeken en koffers. We ontdekten op deze manier het boek dat
centraal stond in onze werking.
We leerden afval sorteren en zo ons steentje bijdragen voor een beter
en netter milieu. We knutselden ook creatief met kosteloos materiaal
zoals kaasdoosjes.
Als afsluiter zijn we vrijdagmiddag onze boterhammetjes gaan opeten op
het chiroterrein. We hebben er met zijn allen kunnen genieten van het
eerste lentezonnetje. Met z’n allen bouwden we een kamp en experimenteerden we met het rollen van boomstammetjes en banden.

K3

Vrije Basisschool “De Vlieger”

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL

Pagina 7

L1

ik, kim, sim, kip, aap, raak, rem, vis, maan, pet, meet,
been, boot, doos, doek, zee, ijs, haar, wip, zon, zak, bus,
jas, jeuk, ziek, lijm, hout, vuur, mug, saus, muis, duif en
geit.
Oef, met al die woorden leerden we alle letters en klanken, hoog tijd voor: een heus LETTERfeest!

We gingen aan de slag en knutselden onze eigen letterkroon. Zodra we die op konden zetten, gingen we op de
speelplaats op zoek naar alle letters en tweetekenklanken om zo onze bingokaart te vullen. Na afloop luisterden
we naar het verhaal ‘Letterbende; de dieren zijn hun letter kwijt!’

Omdat we net alle letters leerden, stond onze week volledig in het teken van verschillende soorten letters. Zo
kraakten we een Morse-code, lazen we een boek met onze vingers en schreven onze naam in braille-letters. We
maakten woorden volgens het gebarenalfabet en bouwden onze namen in legoblokken!

Kennen jullie het verhaal van de reus en de kabouter al?
Samen wonen zij in een bos, een heel speciaal bos, want
er staan maar 11 bomen! Op een dag besluiten de reus
en de kabouter tegen elkaar te racen. De start is aan
boom 12, wie het eerst terug is aan die boom wint de
race. 3… 2… 1… START! De reus is al snel terug bij boom
12, maar de kabouter raakte maar tot aan de eerste
boom. Heel verdrietig, en toch ook een beetje boos, wilde hij een nieuwe race want de benen van de reus zijn
veel groter dan de zijne en dan is het natuurlijk niet eerlijk! Ze starten opnieuw aan de race, maar de kabouter
mag al aan de volgende boom starten terwijl de reus aan
boom 1 mag beginnen. Maar helaas, de kabouter blijft verliezen. Pas wanneer hij
aan de elfde boom mag starten komen de reus en de kabouter samen aan de finish.
Zo leerden wij de klok lezen! Want die bomen zijn natuurlijk de cijfers op de klok,
de reus is de lange wijzer en de kabouter is korte wijzer. Nu kunnen we de uren al
lezen op de klok, binnenkort volgen de halve uren.
Na de vakantie leren we nog de halve uren (want dan zijn de reus en de kabouter
al wat ouder) en oefenen we verder op alle soorten oefeningen tot 20.
Maar nu even rusten, genieten van het goede weer en lekker buiten spelen.
Zo kunnen we na de vakantie weer helemaal ‘opgeladen’ aan de slag!
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L2
We beleefden heel wat leuke momenten in het tweede leerjaar.
Hieronder lees je enkele korte verhalen van onze kapoenen.

Carnaval op school
Iedereen was echt mooi verkleed! Toen we binnenkwamen, stond er
een pretpakket met verschillende opdrachten in op de tafel. We kregen een blad en maakten de rekenclowns. We trokken een foto van
ons allemaal. We deden een hele leuke dans en moesten goed samenwerken om een ballon in de lucht te houden. Op het einde van
de dag kregen we een beloning. De wafels, die we bij meester Geert
haalden, waren een leuke verrassing. Het was echt tof vandaag.
Hanne en Sien en Tasnim, Aysha en Yness

Proefjes
We deden coole proefjes in de klas. Eén ervan is ‘kleuren in melk’. Als je wat
melk in een kommetje giet, een druppel inkt aan toevoegt en dan met een wattenstaafje met afwasmiddel in de melk komt, dan gebeurt… Dat ga ik jullie lekker
niet vertellen. Probeer het thuis ook!
Ole, Kjell en Maurice

Kuikentjes op school
Wat leuk! Enkele weken geleden
stonden er heel veel eitjes in een
gekke machine. Samen met meester Lukas keken we in de eitjes om
te zien of er een kuikentje in groeide. Door met een zaklamp in het
eitje te kijken, zagen we in sommige eitjes kleine rode lijntjes. Daar
zou hopelijk een klein wezentje in
groeien. Elke dag moesten de eitjes gedraaid worden. Daar mochten we bij helpen! Dat was tof! Na
drie weken konden we thuis meekijken hoe die kleine kuikentjes
voorzichtig uit het ei kropen. Enkele kuikentjes kwamen op logement
in onze klas. Wat een gepiep was
dat, maar zo schattig!
Wij wensen jullie een fijne vakantie!

Lieve groeten vanuit het tweede leerjaar…

Vrije Basisschool “De Vlieger”
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L3
Zoveel pret in L3!
We maakten een selectie van
onze leuke gebeurtenissen.
Verbind het juiste tekstkader
met de bijhorende foto.

Snoepen niet goed is voor onze
tanden.
Dat bewijst ook dit
zelfgeschreven stripverhaal.
Veel leesplezier!
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Nieuws uit het vierde leerjaar….
Willen jullie weten wat er de afgelopen periode gebeurde in het vierde leerjaar?
Zoeken maar… met enkele tips rond het zoekrooster…

L4
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Het mega-magisch-mini-ei.
Op vrijdag 19 maart mochten we, in onze klasbubbel, naar een toneelvoorstelling in onze turnzaal gaan kijken en het ging over … seks.
Buurvrouw Van Gisteren wou heel graag een baby. Zij en haar man hadden er
alles voor over om zo’n klein, lief, rozig kindje in hun armen te kunnen sluiten.
Er was echter een enorm probleem. Ze wisten immers niet hoe en waar je een
kindje op de kop kon tikken.
Aan de blozende kaakjes van de andere buurvrouw kon je al merken dat ze niet
erg scheutig was om veel duidelijkheid te scheppen. Zo zagen we mevrouw Van
Gisteren een ooievaar lokken. Toen dat niet lukte, werd ze naar de groentewinkel gestuurd om op zoektocht te gaan tussen de witte kolen, de bloemkolen en
de rode kolen. Ook dat bracht geen soelaas. Een babywinkel met kleertjes en
allerlei babyspullen was wel te vinden, maar een echt kindje kon je er niet kopen.
Toen er aan mevrouw Van Gisteren uitgelegd werd dat er een zaadje bij haar
eitje moest komen, begon ze prompt een grote zak vogelvoer te verorberen.
Na een poppenspel met 2 poppen werd echter alles veel duidelijker voor mevrouw Van Gisteren. Ze snelde naar huis en enkele weken later vertelde ze vol
trots dat het zaadje van haar man haar mega-magisch-mini-ei had gevonden.

Op een prettige, fantasievolle manier leerden we op een uurtje heel wat bij.

L5

Vrije Basisschool “De Vlieger”
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Een appelhuisje
Al dagenlang stond er een reuzegrote, geheimzinnige, kartonnen doos achteraan in onze klas. Onze nieuwsgierigheid werd door de meester echt op de
proef gesteld, maar hij gaf geen krimp.

EVEN BEZINNEN

Uiteindelijk opende hij de doos tijdens een les techniek en vertelde dat we
een houten voederhuisje voor onze vogelvriendjes gingen maken. Per leerling kregen we een plastic zakje met een heleboel plankjes, latjes en stokjes. Bij het bekijken van de handleiding werd het al gauw duidelijk dat ons
een hele klus te wachten stond. Het pakketje bevatte immers helemaal
geen kant-en-klaar materiaal. We zouden flink wat moeten boren, zagen,
schroeven en spijkeren.
Gelukkig was de meester thuis in zijn werkkoffer gedoken en bracht hij zagen, hamers en schroefmachines mee. Na flink wat meetwerk en met behulp van een winkelhaak werden alle stukjes nauwkeurig afgetekend. Daarna gingen we aan de slag met onze figuurzagen om uit een vrij dik plankje
een appel, een sneeuwman of een sneeuwvlokje te zagen. In ons enthousiasme sneuvelden er heel wat zaagblaadjes.
Vervolgens besloten we de verschillende onderdelen niet aan elkaar te lijmen, maar te schroeven en te vernagelen. Dat verliep heel wat vlotter dan
het vermoeiende zaagwerk.
We mochten heel erg tevreden zijn over het resultaat, onze huisjes waren
ronduit prachtig.
Als bijkomende opdracht moesten we een foto van ons huisje doormailen
naar de meester. Op al deze foto’s zagen we echter geen enkel vogeltje
eten van de appels die we er in opgehangen hadden. Een site van Natuurpunt vertelde ons dat mezen en andere kleine vogeltjes hier immers geen
zin in hebben. De verassing kwam van Leonie, zij had immers wel een gast
in haar huisje. Een eekhoorntje uit haar tuin vond het wel een geweldig
idee.

Pagina 13

Basisschool “De Vlieger”

ZORG

Ik neem een normaal dagritme aan zoals ik dat tijdens een normale schooldag zou
doen …. alleen start ik de dag misschien een uurtje later.
Ik maak een haalbare planning. Ik bepaal welke activiteiten ik vandaag ga ondernemen.
Ik zorg ervoor dat ik beschik over een rustige werk- en leerplek waar ik zonder al
te veel afleiding kan leren.
Ik wissel mijn leermomenten af met coole bewegingsmomenten en/of doemomenten en geniet van dingen die ik graag doe.
Tijdens de pauzes maak ik mijn hoofd leeg en ga af en toe eens even naar buiten.
Ik beperk mijn “schermtijd” tot maximum 45 minuten zonder pauze (= de tijd dat
ik naar een scherm kijk – is dus evengoed een TV-scherm, tablet, smartphone,
….)
Ik zorg er ook voor dat ik niet meer voor een scherm zit vanaf 1 uur voor het slapengaan, zodat ik kan genieten van een goede nachtrust.

Ik geniet samen met mijn ouders van opmerkelijke leeractiviteiten die niet persé
schoolgebonden zijn zoals bijvoorbeeld een wandeling, een bezoek aan een museum, of…
LEER MET PLEZIER!

BRON: veranderwijs.nu
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD

Beste ouders, beste leerlingen,
De paasvakantie staat voor de deur. Een goed moment om vanuit de
ouderraad nog even te laten horen wat we ondertussen realiseerden
en waaraan we nog hard aan het werken zijn.
Om te beginnen, verwelkomen we nog een nieuw lid binnen de ouderraad: Elise Heyman, mama van Marie-Lou (L3) en Leonie (K2). Zij
schuift heel enthousiast mee in onze projecten! Welkom!
Afgelopen periode hadden we onze ‘niet-zo-traditionele eetdag’.
Vooraf werd er heel veel gepuzzeld en gewerkt aan systemen om alle
bestellingen zo goed mogelijk te ontvangen en op te lijsten voor onze
traiteur van dienst. Hiervoor een speciale dankjewel aan Wouter
Kennis en Kristof De Muer!
Er werd veel besteld en veel gegeten. Elke bestelling draagt zo bij tot
de verdere uitwerking van een ventilatiesysteem in de school. De uitwerking hiervan is lopende. Meester Geert zal later een update geven.

Ondertussen zijn we binnen de werkgroep ‘veiligheid en verkeer’ aan
de slag met de resultaten van de verkeersenquête. Ze werd door velen ingevuld en geeft waardevolle informatie om verschillende topics
verder onder de loep te nemen en goed te kunnen uitwerken.
Een nieuwe werkgroep is van start gegaan rond de aankleding en invulling van het oude leraarslokaal. Hier wordt uiteraard opnieuw
nauw samengewerkt met de school. We zijn in blijde verwachting
van een origineel en creatief plan voor en rustige indoor speelruimte.
Stilaan beginnen ook de voorbereidingen rond het schoolfeest. Dit zal
uiteraard helemaal bekeken worden binnen de gangbare coronamaatregelen. Meer duidelijkheid volgt later.
Via ouderraad@vbheffen.be kan contact worden opgenomen bij vragen, meldingen, interesse om aan te sluiten bij de ouderraad.

Prettige paasvakantie,
Namens de ouderraad

SPEL

Vrije Basisschool “De Vlieger”

Vrije Basisschool
“De Vlieger”
Steenweg op Heindonk 8
2801 Heffen
Tel & Fax : 015 / 27 26 75
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KALENDER APRIL / MEI / JUNI
APRIL
Maandag 19 april
Woensdag 21 april
Donderdag 22 april
Maandag 26 april
Vrijdag 30 april

Start derde trimester
Instap 2,5-jarigen
Buitenspeeldag
Medisch Schooltoezicht K1
20.00u OR
Zwemmen L3 + L4
Schoolfotograaf

MEI
Maandag 3 mei

Donderdag 6 mei
Vrijdag 7 mei
Maandag 10 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei
Dinsdag 18 mei
Donderdag 20 mei
Maandag 24 mei
Zaterdag 29 mei

Aanvang PLKL voor L6
Aanvang verkeersmaand
Technotrailer voor L5
Terugkeer PLKL voor L6
Rapport LS
Zwemmen L5 + L6
Hemelvaartdag (vrijaf)
Brugdag (vrijaf)
Ouderraad+
Medisch Schooltoezicht L6
Pinkstermaandag (vrijaf)
Schoolfeest

JUNI
Vrijdag 4 juni
Maandag 7 juni
Dinsdag 8 juni
Woensdag 16 juni
Maandag 21 juni
Woensdag 23 juni
Donderdag 24 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni
Dinsdag 29 juni
Woensdag 30 juni

Schoolreis kleuterschool
Zwemmen L5 + L6
Individueel oudercontact KS (deel
Individueel oudercontact KS (deel
20.00u OR
Zwemmen L3 + L4
Individueel oudercontact voor de
ouders van de lagere school (deel
Individueel oudercontact voor de
ouders van de lagere school (deel
Schoolreis L1, L2, L5 en L6
Zwemmen voor L1 + L2
Schoolreis L3 + L4
Sportdag LS
Diploma voor L6 (19.00u)
Eucharistieviering LS
Einde schooljaar om 12.00u

1)
2)

1)
2)

Tal van andere klasactiviteiten staan onder voorbehoud in de planning.
Via de maandbrieven en de site volgt een update.

