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Vliegroute 1 

Schooljaar 2021-2022 
 

Welkom! 

 
Welkom lieve kleuter, op onze school, in je nieuwe klas, bij je nieuwe juf en de kleuters van je 
klas! 
 
Welkom ouders, op onze school.  Samen met uw kleuter gaan we er een mooi schooljaar van 
maken! 

 
 

We starten dit schooljaar met 139 kleuters, verdeeld over 8 klassen.   
Na elke vakantie stappen er nieuwe kleuters in en zal er in februari, een negende klas 
opgericht worden. 
 
Via deze vliegroutes, die u ontvangt via Gimme, houden wij u graag op de hoogte van het 
reilen en zeilen in onze school.     
 

 

Ons schoolteam 
 
De giraffenklas: Juf Wies Geysmans en juf Irene Vanmierlo (wordt door ziekte vervangen  
door juf Yasmine Moons) 
De uiltjesklas: Juf Hanne Simons 
De konijntjesklas: Juf Lene Coenen 
De kikkerklas: Juf Viviane Aerden 
De vissenklas: Juf Ramona Verkoyen 
De eendjesklas: Juf Hilde Bloemen en juf Karolien Bloemen (donderdag- en vrijdagnamiddag) 
De aapjesklas: Juf Hilde Vanherk 
De vogeltjesklas: Juf Anne Evens 
De vlinderklas (start februari 2022): juf Diane Drieskens en juf Linda Evens 
 
Directeur: Els Vanderheiden 
Zorgcoördinator: juf Clara Vanmierlo en juf Karolien Bloemen 
Leerkracht LO: juf Eva Moerman en juf Linda Evens 
Ambulante uren: juf Diane Drieskens en juf Linda Evens 
Kinderverzorgster: Hilde Martens 
Administratieve medewerker: Gill Vanduffel  
ICT- coördinatoren: Dominique Moons en Maarten Winters 
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Directiewissel 
 
Met ingang van schooljaar 2021-2022 is Els Vanderheiden de directeur van onze 
kleuterschool.   
We bedanken Marleen Goclon voor haar jarenlange inzet voor ’t Vliegerke. 
 

 
Beste ouders,  
 
In de afgelopen 20 jaar werkte ik in de kleutergroepen van het Nederlandse 
basisonderwijs en ik ga met heel veel zin en enthousiasme, samen met de leerkrachten 
van ’t Vliegerke, aan de slag om onderwijs te maken, op de school waar ik lang geleden 
zelf naar school ging maar waar ik ook onze dochter Marie naar school bracht.   
 
U bent altijd welkom op school met uw vragen en bezorgdheden, u kan me ook bereiken 
door te bellen of te mailen.  De gegevens hiervoor vindt u bovenaan deze vliegroute. 
 
Vriendelijke groet, 
Els Vanderheiden 
 

 
 

 

Vrije dagen en schoolvakanties schooljaar 2021-2022  
 
Pedagogische studiedagen:  

woensdag 27 oktober 2021  
maandag 6 december 2021  
woensdag 16 februari 2022  

 
Facultatieve verlofdagen:  

vrijdag 12 november 2021  
maandag 31 januari 2022  

 
Schoolvakanties:  

Herfstvakantie van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november  
Kerstvakantie van maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari  
Krokusvakantie van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart  
Paasvakantie van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 
Hemelvaart donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei  
Pinkstermaandag 6 juni  
Zomervakantie van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus  
 

 



 

Welkom! 


