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               17 november 2022 

Beste ouders,  
 

Wat vliegt de tijd! De Sint is weer in het land en hier en daar verschijnen al de eerste 

kerstbomen. Thuis en op school wordt het extra gezellig! 

 

In deze Vogelvlucht hebben we nieuws over het grootouderfeest, de leerlingenraad en 

Mad Science. We herinneren jullie aan enkele belangrijke datums en delen enkele 

leuke en ook wat minder leuke wist-je-datjes! 
 

Groetjes,  

Het Vuurvogelteam 
 

 

Niet vergeten! 
 

Woensdag 23 november 2022 Pedagogische studiedag (vrij voor de kinderen) 

Maandag 28 november 2022 Sint op bezoek in Bree 

Dinsdag 29 november 2022  Sint op bezoek op de Vostert 

Maandag 5 december 2022  Vrije dag 

Dinsdag 20 december 2022  Grootouderdag bij de kleuters Vostert 

Woensdag 21 december 2022 Grootouderdag bij de kleuters centrum 

Vrijdag 23 december 2022  Kerstviering om 9.15 uur in de kerk 

____________________________________________________________ 

 

Grootouderfeest 

 

Eindelijk kunnen we onze deuren nog 

eens open zetten om de grootouders van 

onze kleuters te ontvangen! Op dinsdag 

20 december 2022 houden we ons 

grootouderfeest op de Vostert en op 

woensdag 21 december 2022 in het 

centrum en dit in het teken van Kerstmis. 

Juffen en kinderen zijn al volop bezig met 

de voorbereiding. Iedereen die er al eens 

bij geweest is, kan bevestigen dat het een 

geweldige dag zal worden!  

 



 

 

Leerlingenraad 

Eind oktober werden de nieuwe leerlingenraden 

in het centrum en op de Vostert verkozen. Het 

vierde, vijfde en zesde leerjaar (op de Vostert ook 

het derde leerjaar) kozen elk twee 

klasvertegenwoordigers. Het eerste werkpunt op 

de agenda is de speeltijden weer wat 

aangenamer maken: de regels worden nog eens 

goed uitgelegd, zodat het speelgoed bijvoorbeeld 

goed wordt opgeruimd. In het centrum komt er een 

‘spel van de week’ en kinderen die zich alleen 

voelen, worden opgevangen. Binnenkort horen jullie er meer van via jullie 

kinderen! 

 

 

 

Wist-je-dat… 

 

onze school deelneemt aan Operatie Proper 

van Mooimakers: elke week is een andere 

klas aan de beurt om het zwerfvuil op de 

speelplaats en rond de poort op te ruimen. 

 

je ook met je gezin een stukje plein of straat 

netjes kan houden! Je kan hier gratis 

grijpstokken, handschoenen en hesjes voor 

aanvragen. Neem een kijkje op www.mooimakers.be 

 

ook het gebruik van boterhammendozen, herbruikbare flessen 

en koekendoosjes kadert in ons actieplan voor Operatie Proper. 

 

er al heel wat grote en kleine dozen terecht gekomen zijn bij onze 

verloren voorwerpen. Graag alles voorzien van naam! 

 

de kinderen van de lagere school in het centrum omwille van de 

veiligheid allemaal de school horen te verlaten via het kleine 

poortje. Er zijn nog mama’s en papa’s die hun kinderen oppikken 

aan de grote poort. Deze is voor de kleuters. 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.mooimakers.be/


 
 
 
Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
 

Mad Science start op 14 december 2022 een naschoolse cursus op onze 
school. Op donderdag 24 november kunnen alle klassen genieten van hun 
startshow en krijgen ze een flyer mee. 
 
Mad Science: “Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag 
met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. Een welkome 
afwisseling na een drukke schooldag! Ga elke les naar huis met leuke 
gadgets en steek er ook nog iets van op! 
 
De activiteiten vinden plaats op school, duren 60 minuten en starten 15 
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar starten wij een nieuwe cursus, met 
nieuwe lessen en gadgets!”             
 
 https://inschrijven.mad-science.be/asp 
 

 

 

 

https://inschrijven.mad-science.be/asp

