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Vliegroute  

 

Een fijne vakantie!  Welkom weer op school! 

 

 
Op maandag 29 augustus is iedereen uitgenodigd om kennis te komen maken met de klas en 
de juf, en dit tussen 17u30 en 18u30.  Graag tot dan! 
 
In deze Vliegroute kijken we ook al naar het volgende schooljaar.  Hieronder kan u meer 
lezen over het brengen en halen van uw kleuter in het nieuwe schooljaar maar ook de 
vakanties en vrije dagen, de leerkrachten van onze school en de data van de infoavonden 
vindt u hieronder terug. 
 
We wensen u een hele fijne vakantie en graag tot 29 augustus. 
 
Kleuterteam ’t Vliegerke 
 

 

Ons schoolteam, schooljaar 2022-2023 
 
De vissenklas: juf Ramona Verkoyen (ter vervanging van juf Irene Vanmierlo) 
De uiltjesklas: juf Hanne Simons 
De konijntjesklas: juf Lene Coenen 
De kikkerklas: juf Viviane Aerden 
De berenklas: juf Clara Van Mierlo en juf Yasmine Moons  
(ter vervanging van juf Diane Drieskens) 
De eendjesklas: juf Hilde Bloemen en Juf Marlien Ruijten  
De vlinderklas: juf Lies Mulkers 
De vogeltjesklas: juf Anne Evens en juf Linda Evens 
De aapjesklas: juf Hilde Vanherck 
Bewegingsopvoeding: juf Eva Moerman 
Directeur: juf Els Vanderheiden 
Zorgcoördinatoren: juf Clara Van Mierlo en juf Karolien Bloemen 
Kinderverzorgster: juf Hilde Martens 
Administratieve medewerker: Gill Vanduffel en Elke Schuermans 
ICT- coördinatoren: Maarten Winters en Dominique Moons 
Eetzaaljuffen: juf Hilde, juf Marina, juf Marleen 
Vrijwilligers: meester Vincent en juf Lene 
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De bouwwerken en vernieuwing speelplaats op school zijn afgerond 
 
Na een jaar vol bouwwerken zijn we fier op onze nieuwe klaslokalen en onze speelplaats. 
De twee klassen voor de jongste kleuters en ons nieuwe zorglokaal zijn helemaal klaar en 
de speelplaats is in de laatste maanden van het afgelopen schooljaar al ‘ingespeeld’. 
 
Is het nog niet gelukt om een kijkje te nemen?  Doe dat gerust tijdens het 
kennismakingsmoment op 29 augustus! 
 

 

Brengen en halen van uw kleuter  
 
Het brengen van de kleuters tussen 8u30 en 8u45 en 12u45 en 13u 
 
Alle kleuters worden ’s morgens tot aan de ingang van onze school gebracht. 
Voor de kleuters van de aapjes- en vogeltjesklas is dat de buitendeur van de nieuwbouw. 
Voor alle andere kleuters is dat de buitendeur het dichtst bij de nieuwbouw. 
Afscheid nemen doen we bij de buitendeur en de kleuters gaan zelfstandig naar binnen. 
We maken een uitzondering voor nieuwe instappers; ze mogen de eerste schoolweek 
samen met hun ouders hun jas en tas ophangen. 
 
Voor de veiligheid van onze kleuters sluiten we de buitendeuren om 8u45.  De leerkrachten 
beginnen samen aan de start van de dag. 
Komt u na 8u45 aan?  Loop dan even naar de hoofdingang en als u aanbelt, komen we de 
deur zo snel als mogelijk voor u opendoen.   
Zo blijft het veilig voor iedereen. 
 
Het halen van de kleuters om 12u en 15u20 
 
De jongste kleuters (instappers en eerste kleuterklas) van de aapjes-, vogeltjes-, beren-, 
eendjes- en vlinderklas worden opgehaald bij de buitendeur aan de kant van de 
nieuwbouw.  Dit is dezelfde deur als waar de kleuters ’s morgens gebracht worden. 
 
De oudste kleuters van de vissen-, uiltjes-, konijntjes-, kikkerklas komen naar buiten door 
de hoofdingang.   
Dit is de deur die we in het vorige schooljaar als in- en uitgang gebruikten. 
 
De kleuters wachten op een teken van de juf om naar u toe te komen. 
Natuurlijk kan u de juf even iets vragen, als u wacht tot alle kleuters afgehaald zijn. 
 
 

Van kleuterschool ’t Vliegerke naar lagere school de Vlieger 

 
Alle kleuters die op 1 september leerlingen van de Vlieger worden zullen op 1 september 
naar de kleuterschool gebracht worden. 
Ze mogen nog even spelen op de speelplaats waarna ze samen met hun meter of peter van 
de lagere school naar de Vlieger gaan. 
 
We wensen alle kinderen en hun ouders een fijne tijd op de Vlieger toe! 
 
 



Infoavond 

 
We nodigen u graag uit om kennis te maken met de juf en de werking van de klas.  We 
vinden het fijn om van elk gezin een ouder te ontmoeten. 
 
Jongste kleuters (de aapjes-, vogeltjes-, beren-, eendjes- en vlinderklas):  
maandag 5 september om 19u30  
 
Oudste kleuters (de vissen-, uiltjes-, konijntjes-, kikkerklas):  
maandag 12 september om 19u30. 

 

Vrije dagen en schoolvakanties schooljaar 2022-2023  
 
Pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen 

woensdag 5 oktober 2022  
woensdag 23 november 2022  
dinsdag 6 december 2022 
vrijdag 27 januari 2023 
woensdag 22 maart 2023 

 
Schoolvakanties en vrije dagen:  

Herfstvakantie van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2022 
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
Kerstvakantie van maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 2023 
Krokusvakantie van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023 
Paasvakantie van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april 2023 
Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023 
Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 
Pinkstermaandag 29 mei 2023 
Zomervakantie van vrijdag 30 juni om 12u tot en met donderdag 31 augustus 2023 
 

 
 

 


