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Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,

Waar we vroeger ‘Corona’ vooral associeerden met een krans van licht rond zon of maan, of met een
Mexicaans biertje (al naar gelang waar onze interesse lag), zal 2020 het jaar zijn waarin ‘Corona’ een heel
andere betekenis gekregen heeft.

Terwijl het land op non-actief staat en het heel stil is op en rond de school, vonden wij het belangrijk om
toch een nieuwe Flapuit samen te stellen. Jullie krijgen hem niet op papier geleverd dit keer, maar we
verspreiden hem via de website.

Wat kunnen jullie zoal verwachten in dit speciale paasnummer?

Er zijn enerzijds de gewone rubrieken, met foto’s van allerlei activiteiten op school: de gekke outfits op
Carnaval, een inkijk in ‘Het leven zoals het is …’, de nieuwe klimtoestellen, het bezoek uit Brazilië,…

Maar daarnaast is er ook een speciale reportage: ‘Het leven zoals het thuis is…’. Onze thuisreporters
tonen wat zij thuis zoal doen om de tijd door te komen. Misschien vind je hier zelf ook nog wel wat
inspiratie?

We wensen jullie alvast veel leesplezier, en hou het vooral gezond!

Jullie Flapuit-redactie
flapuit@vrijebasisschoolvlierbeek.be
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Woordje van de directeur
Beste meisjes en jongens, mama’s en papa’s,

Af en toe ontmoet je mensen met wie je onmiddellijk
een klik hebt of die je altijd bij zullen blijven… Misschien
en wellicht hebben jullie dat ook al wel eens gehad en
anders overkomt jullie dat zeker nog wel eens.

Voor mij was Flor zo iemand.
Een aantal jaren geleden leerde ik hem kennen als de opa
van Selam. Selam was afkomstig uit Ethiopië en werd
geadopteerd door Kathleen, de dochter van Flor.
Zolang Selam bij ons naar school ging werd ze na school
opgehaald door haar opa, Flor. Die opa was er één uit
de duizend, zo eentje die je enkel in films ziet.
Samen deden ze allerlei leuke dingen, een ijsje lekken in
de Ronzenkrans was er maar één van. En Flor,
“floreerde”, was apetrots op zijn kleindochter. Ze
vormden een olijk en vrolijk duo, zag je de één, dan
volgde de ander…

Maar daarnaast was Flor ook een heel aimabel man, iemand die heel vaak een babbeltje deed en niet
zomaar eens vroeg, “en… hoe is ‘t”, maar dit oprecht meende, geïnteresseerd luisterde, doorvroeg en
vaak een bemoedigend woord gaf!

Hij stapte jaren mee met onze zesdejaars tijdens de vastenvoettocht en aan het eind van het schooljaar
naar Scherpenheuvel. En ook bij de juffen en meesters en bij de kinderen van het 6de maakte hij dezelfde
indruk. Hij was één van hen, of zo leek het althans.

Selam zit intussen al even in de secundaire school, dus zag ik Flor minder vaak, ook al woont hij maar om
de hoek van onze school, maar het warme contact en de babbel, nu en dan, bleef.

En toen kregen we het nieuws dat het niet zo goed ging met Flor. Hij overleed op 23 januari 2020. Zijn
uitvaart was er eentje die ik niet snel zal vergeten. Bijna iedereen had zo ongeveer dezelfde herinneringen
aan Flor als ik…

Ik ben dan ook heel blij dat iedereen op school mee overtuigd was dat we onze vastenvoettocht zouden
doen ten voordele van “Dertiende Ster”, een organisatie die hulp biedt aan straat- en weeskinderen in
Ethiopië. De organisatie die Flor, niet toevallig, een warm hart toedroeg. Selam was immers afkomstig uit
Gondar, een stad in Ethiopië, waar één van de belangrijkste projecten van Dertiende Ster loopt.

Ik hoop dus stiekem op een geweldig record, ter ere van Flor en ten voordele van een heel mooi en
waardevol project!

(Ik schreef dit voorwoordje op 27 februari 2020, nog voor we in de heel moeilijke periode van de coronacrisis
kwamen. Een vervolg kan je op de volgende bladzijde lezen…)
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Woordje van de directeur

Veel leesplezier bij deze Flapuit, heel veel sterkte
allemaal, verzorg jullie goed, hou het veilig en gezond en
tot binnenkort, en voor straks een hele fijne
paasvakantie!

Dieter

Intussen is mijn voorwoordje wat achterhaald. De lessen werden geschorst, de school zo goed als gesloten,
iedereen thuis…
De vastenvoettocht zal wellicht niet meer doorgaan dit schooljaar… en zo zullen er nog wel wat
activiteiten volgen, o.a. het schoolfeest van zaterdag 9 mei 2020, dat we nu al hebben geannuleerd.

Ik besef maar al te goed dat de situatie zoals ze nu is absoluut niet gemakkelijk is voor veel gezinnen. Geen
school betekent dat de vaste structuur helemaal wegvalt.
Iets wat we normaal enkel in de zomervakantie meemaken, en dan kan en mag dit…
Jullie, ouders, moeten nu thuis een goed evenwicht proberen te vinden tussen werk en kinderen. Niet
evident. En toch heb ik het gevoel dat het bij heel wat mensen ook goed loopt …
Ik hoorde ook heel positieve geluiden. Gezinnen die heel bewust rustiger aan doen, tijd nemen voor elkaar,
samen dingen doen…

Ik wil mijn voorwoordje deze keer heel speciaal gebruiken om al mijn leerkrachten heel oprecht te
bedanken voor de manier waarop ze de voorbije weken aan het werk zijn gegaan om jullie kinderen een
goed aanbod te doen. Ik vind dat ze dit echt super hebben gedaan, met veel enthousiasme, betrokkenheid
en heel veel bereidheid om elkaar te helpen. Ik ben heel blij geweest met hetgeen ik langs alle drives, sites,
mails… zag voorbij komen. Chapeau!!!

Tot slot heb ik de laatste dagen nog meer bewondering gekregen voor alle helpende mensen, verpleging,
dokters… Van dichtbij of verder af, ik denk dat ieder van jullie er wel mee te maken kreeg. Ook bij hen
voelde ik die betrokkenheid en gedrevenheid om mensen te helpen. Dat wij hen, van onze kant, een beetje
konden helpen door hun kinderen op te vangen… een kleintje en een evidentie…!
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Groeten uit Guatemala
We ontvingen nog een kerstkaartje van het alfabetiseringsproject in Guatemala, waar we vorig jaar de
opbrengst van onze vastenvoettocht aan schonken.. Het kwam net te laat voor de Kerst-Flapuit, maar we
wilden het toch nog met jullie delen. Omdat het kaartje in het spaans geschreven werd, hebben we
onderaan een vertaling toegevoegd. Een hartverwarmend gebaar, ook in de lente!

1. In deze tijden van beproeving en in het kader van Kerstmis koesteren we de hoop op- en het verlangen
naar een eerlijkere wereld. We zijn samen op weg in onze strijd voor de waardigheid van onze
volkeren.

2. Dank voor alweer een jaar van hulp aan onze gemeenschappen.
3. Dank voor de waardering.
4. Dank voor uw tederheid.
5. Ik heb beslist om van mezelf te houden zoals ik ben.
6. Zalig Kerstfeest vrienden!

1
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Het leven zoals het is: 3A

De Kesselberg
We stapten naar de Kesselberg. Onderweg zijn
we langs het huis van enkele klasgenoten
gestapt. Op de Kesselberg deden we proefjes
met onze zintuigen. We hebben met onze neus
aan compost geroken. Dat was een beetje vies.
Heel de klas heeft bladeren aan hun hoofd
gehouden; dat waren konijnenoren. Ergens op
het einde hebben we kastanjes gegeten en nog
veel meer.

Chloé, Emma S. en Maico
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Het leven zoals het is: 3A
Fietsdag
We fietsten van de ene kant naar de ander kant van de speelplaats. We deden ook een fietsparcours met
onze fiets. Donderdag 20/02 gaan we met de klas een langere fietstocht maken in de buurt. Er gaan ook
mama’s en papa’s mee.

Feline, Emma en Ilona
Naar het ecohuis: Het weer
We hebben proefjes gedaan over het weer. Over de bliksem (en nog veel meer) over de lucht, over
wolken en over de zon. We hebben ons eigen weerbericht gemaakt. We hebben dus veel geleerd over het
weer.

Jonas, Astor en Elyas

Ecohuis: Waterdiertjes
We gingen naar het ecohuis. Eerst kregen we uitleg over waterdieren. We zaten voor een geschilderde
muur. Er waren lege plekken met plakkers en daar moesten we op de juiste plaats platen met waterdieren
op plakken. Als we alles hadden geplakt, dan mochten we met een schepnet waterdiertjes opscheppen. Als
we er hadden gevangen, dan mochten we met een microscoop de beestjes bestuderen en een blad erover
invullen. We mochten dat bij drie beestjes doen. We pakten onze jas en fluovest. Dan gingen we terug
naar school.

Nele, Noa en Loic
Het verkeerspark
We moesten in een klasje leren. We hebben een paar filmpjes gekeken. Daarna kozen we verschillende
fietsen. Als het groen licht is, mogen we vertrekken. We hadden 200 euro namaakgeld gekregen om boetes
te betalen. Er waren verkeersborden, vele wegen en een rond punt. Er waren twee polities.

Lars, Nio en Ruben
Toneel op school over techniek
Op school was er speciaal voor het 3e leerjaar toneel over techniek. Ze maakten muziek met een wijnglas.
Feline sneed de rode kool en de rode kool veranderde van kleur. Tristan zijn hand was in brand gevlogen
zonder dat hij pijn had. En zo waren er nog veel trukjes! Heel leuk!

Mien, Cas en Imane 



8

Het leven zoals het is: 3A
Museum M
We gingen met de lijnbus. Er was een mooie fontein in de hal. Die was van burgemeester Vander Kelen van
Leuven. Hij gebruikte de fontein om met feesten wijn te schenken. Verder waren er schilderijen en
beelden. We werden rondgeleid. We gebruikten onze benen en voorwerpen om torens te bouwen. We
gingen naar het toilet en gingen onze jassen aandoen en gingen naar school.

Xyliana, Zyan & Issam   
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Het leven zoals het is: 3B
Bolleke is onze klaspop. We mogen hem regelmatig andere kleren aandoen. Hij is een grote
deugniet. Hij is verliefd op Jenny. Hij slaapt tijdens de les en hij snurkt zeer hard.

Klara, Lena, Jolien

Voor de juf haar verjaardag hebben we een feestje gegeven. Iedereen had snoep bij. Het was super
leuk.We hebben een klaspop. Die noemt Bolleke. Bolleke heeft een liefje. Het is Jenny.

Nette, Louise, Rozan, Ilara, Maya

Deugniet, deugniet, deugniet toch, wat bezielt je toch? Bolleke van 3B is best wel ok. Ziet hij een 
staart dan staat hij altijd paraat. Staat er een deur open dan gaat hij altijd lopen. Op het digibord 
schrijft hij altijd iets kort. Als je eens moet lachen, moet je niet lang wachten. Kom maar naar 3B 
dat is daar kei tof!

Julie, Jorien, Anna

Boven: Ilara, Maya, Lena, Rozan; Onder: Jorien, Julie, Anna, Klara, Jolien, Louise, Nette
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Het leven zoals het is: 3B

We hebben dit jaar al kippenweek gehad. De bruine kip viel elke dag juf An aan. We zijn naar museum M
geweest. We hebben daar oude dingen gezien. Het was tof. 3B vindt het leuk dat er nieuwe dingen in de
turnzaal zijn. De chromebooks zijn super leuk om mee te werken. Het verjaardagsfeestje van de juf was
super tof. We zijn ook al 2 keer naar het ecohuis geweest. De 1ste keer was het voor “waterdiertjes”. De
2de keer was het voor “het weer en de natuur”.

Wout, Jonas, Martijn

Boven: Cas, Lander V., Dildar; Onder: Arthur, Lander B., Tristan, Lander, Andreas, Wout, Daan, Jonas, 
Klaas, Aaron
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Het leven zoals het is: 3B
Tijdens de kippenweek viel de bruine kip onze juf elke dag aan. We lagen plat van het lachen. Arthur van
onze klas staat in de krant met een boekje dat de mama over hem geschreven heeft. Bolleke maakt steeds
grapjes. Tijdens het vrij tekenen, maakt iedereen mooie tekeningen. Museum M was super leuk. We zijn al
2 keer naar het ecohuis geweest. We spelen regelmatig gezelschapsspelletjes in de klas. Knutselwerkjes
maken is super tof. Juf An maakt veel grapjes met ons. We maken veel plezier in de klas en op de
speelplaats. We leren zeer veel nieuwe dingen. Het feestje voor de juf was super tof. We vinden 3B de
max!

Daan, Andreas, Tristan, Arthur

In 3B leren we veel bij. We zijn al een paar keer op uitstap geweest. Dat was leuk. Zwemmen en turnen
zijn leuk en cool. Bolleke is zeer grappig. Een paar keer per week hebben we leeskwartier. Dat is kei leuk
want je mag dan in een houding gaan zitten die jezelf mag kiezen om je boek te lezen.

Dildar, Cas, Lander V., Klaas

We doen regelmatig aan hoekenwerk. Bij hoekenwerk kan je bouwen, met de chromebook werken, een
gezelschapsspelletje spelen, enz. Je moet in groepjes werken. Het is een doorschuifsysteem zodat iedereen
in een paar weken alle hoekjes gedaan heeft. Bij de gezelschapsspelletjes moeten we in teams werken. Dat
is leuk om te leren samenwerken. We doen dit meestal in de namiddag.

Lander B., Aaron
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Het leven zoals het is: 3C

Wij zitten in 3C. We zitten wel in een kleine klas, maar het is wel gezellig. Als we flink gewerkt hebben
mogen we een just dance doen. Om de paar maanden gaan we naar het verkeerspark of naar het ecohuis.
Daar leer je over alles een beetje. Als je gewoon klaar bent, dan mag je tekenen, met SmartGames spelen
of lezen. Leuke klas hè!

Emma
Onze klas bij het doolhof is klein, maar heel fijn. Op carnaval hebben we een hele grote carnavalstoet
gedaan. Als we klaar zijn met onze taak, dan mogen we lezen, knutselen of op de computer en als we flink
zijn mogen we ook een just dance.

Marte 
Ons kerstfeestje was heel knus en lekker. Je mocht vanalles lekkers meenemen. De tafel stond vol met
lekkers.

Lisa 
Wij hebben de tofste klas. Onze klas is klein. We hebben een leuke meester en ook een juf. We hadden
ook een leuk kerstfeestje gedaan. Onze klas is de tofste van heel de wereld.

Abdimajid
Als we klaar zijn met werken dan spelen we SmartGames, computerspelletjes, lezen of knutselen we. Onze
meester maakt leuke liedjes. En als we nog tijd hebben en flink gewerkt hebben, dan doen we een just
dance. We hebben een klaspop Dries.

Aline
In onze klas is het heel leuk. Voor de vakantie kijken we een film. We hebben ook een klaspop Dries. Op
vrijdag draait de juf aan een rad om te zien wie Dries meekrijgt. Als we knutselen mogen we om de beurt
een liedje kiezen. Elke maand veranderen we van plaats. Soms hebben we juf Silke en soms meester Pieter.

Noa
Onze klas is klein, maar fijn. Dat maakt onze klas zo gezellig, zeker met onze klaspop Dries E. 3C is echt
een kei leuke klas. Zeker met deze toffe leerkrachten juf Silke en meester Pieter. Zij toveren elke dag een
lach op mijn gezicht. Ik weet het zeker dit wordt een super jaar!

Mona
Onze klas is klein, maar fijn. Onze klas is de leukste die ik heb gehad. Dit is ook een gezellige klas.

Simon
Meester Pieter heeft dit jaar een leuk liedje gemaakt. Het heet Noordpool. We knutselen ook leuke dingen.
We hebben ook een klaspop. Hij heet Dries. We nemen hem om de beurten mee naar huis.

Wout
De klas is mooi en gezellig ver in het doolhof. Na het rekenen of het woordpakket doen we soms een just
dance. Op maandag doen we computerles. Dan gaan we soms op bingel of Tux paint. Dat is eigenlijk dat je
iets kan tekenen of stempelen. We lezen soms ook.

Tille
Elk weekend krijgt iemand de klaspop Dries mee. Kerstfeest op woensdag kort, maar heel veel snoep en 
koek en ook heel veel trucjes om te laten zien. Onze klas is leuk! 

Oscar
Het kerstfeestje:
Het was een leuke dag met gebakjes, chips, lolly’s en snoep en koek en al dat lekkers. Dit was de beste dag 
van mijn leven. Het was heel leuk grappig en er was veel blijheid. 

Tristan
Op groendag maakten we super lekker beleg!

Max
De klas is leuk, klein, fijn en lekker gezellig. We spelen veel in het doolhof, want onze klas is er naast.

Wannes
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Het leven zoals het is: 3C

Als we gedaan hebben met werken, dan mogen we op de computer. We hebben een gezellige en kleine
klas.

Ruben
We kijken filmpjes. Na een werkje mogen we SmartGames. Het is een kleine klas. Meester Pieter maakt
leuke muziek.

Kamiel
Wij hebben een hele leuke klas. Klein, maar fijn. Wij zijn muzikaal. Na werkjes hebben we veel keuze, zoals
just dance, SmartGames of op de computer, tof hè en filmpjes kijken, teveel om op te noemen. Knutselen
doen we ook regelmatig. Wij hebben lieve kinderen in de klas, een juf en meester en een klaspop, die Dries
heet. Leuk hè! We spelen ook in het doolhof, we luisteren naar muziek en geven feestjes.

Finn
Onze klas is fijn en gezellig. We doen veel fijne dingen, zoals naar het provinciaal domein gaan, spelen in het
doolhof, een just dance dansen en spelen met SmartGames.

Eveline
Onze klas is klein, maar fijn. Als we klaar zijn, mogen we op de computer, een just dance dansen, met
SmartGames spelen, lezen of tekenen.

Matteo
Onze klas is wel klein, maar fijn en heel gezellig. Onze meester maakt zelf muziek, zoals Bil de krokodil. Wij
mogen als wij klaar zijn met SmartGames spelen en soms mogen wij op de computer. Dat is heel leuk!

Amber
We gaan dit jaar op sportklassen. We gaan met de bus. 

Lucas
Als we klaar zijn met werken mogen we SmartGames, lezen, knutselen of soms spelletjes of in het doolhof
spelen. Er was een kerstfeestje in onze klas. En als we flink zijn mogen we een just dance.

Julien
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Het leven zoals het is: 3C
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Het leven zoals het is: 4A
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Het leven zoals het is: 4A

WIE IS WIE IN 4 A ?

Carolina is het middelste meisje op de bovenste rij.
Niel staat het kortst bij juf. Melene.

Op de tweede rij staat er maar één jongen, zijn naam is Jannes.
De twee meisjes op de eerste rij in het midden zijn Moira en Liesl.

Moira houdt van bloemetjes.
Twee jongens zitten op hun knie.  Het zijn Jan Ray en Alexander V.

Alexander V. zijn armen liggen gekruist.
Onze twee jongens die op de eerste rij op de hoeken zitten, zijn

Zaren (hij ziet iets gebeuren aan zijn linkerkant) en Alexander T.
(de fotograaf vroeg hem zijn handen op zijn knieën te leggen).

Hannah zit op de eerste rij tussen Jan Ray en Alexander T..
Kennen jullie Ferre hij zit ook op de eerste rij tussen Zaren en Alexander V..

Nu onze tweede ‘meisjes’ rij.
Er staan twee meisjes op deze rij met een roze trui Mille zonder cijfers en 

Nyah met.
Tussen Nyah en Jannes staat Franne.

Net naast Mille staat Luna (ze heeft een blauwe trui aan).
Het meisje met die mooie lach en krullen is Ella.

Tussen Luna en Ella staat Kaat.
Nu staat er nog een meisje op deze rij het is Lieselot (zij staat mooi

in het midden van de foto).
Felix staat heel kort bij juf. Martine en naast Sander op de derde rij.
Tussen Carolina en Sander zie je Hasse (ze draagt een oranje trui).

Aan Carolina haar rechterkant staat Edith.
Tussen Niel en Edith zie je Xander (hij draagt een mooi rood hemd).

Zie je ook onze eerste foto in de turnzaal?
Die dag was er iemand ziek.

Kunnen jullie vinden wie er die dag niet op school was?
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Het leven zoals het is: 4B
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Het leven zoals het is: 4B
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Het leven zoals het is: 4B
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Het leven zoals het is: 4C
4C op uitstap 

 
Dit schooljaar deden wij met 4C al verschillende leuke activiteiten.  
 
Het provinciehuis 
 
We gingen naar het provinciehuis in Leuven. Hier kwamen wij eerst veel te weten over de 
provincie. Daarna moesten wij helpen met het oplossen van een raadsel door middel van 
een grote zoektocht met verschillende opdrachten!  

Het M-museum 
 
Wij brachten ook een bezoek aan het M-museum. Hier krijgen wij een rondleiding van een 
gids die ons veel wist te vertellen over de verschillende kunstwerken in het museum. We 
mochten ook zelf opdrachtjes uitvoeren bij verschillende schilderijen.  
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Het leven zoals het is: 4C

Good Cook 
 
Wij kregen in de klas bezoek van Kelly van good cook. Zij kwam een workshop geven rond 
gezonde voeding. Eerst kwamen we meer te weten over voeding die niet alleen goed is voor 
ons, maar ook voor de planeet. Daarna mochten we zelf aan de slag gaan. Wij maakten 
heerlijke gerechtjes zelf klaar aan de hand van een stappenplan. Nadien konden we ze 
samen opsmullen!  
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Knotsgekke outfits, gekke bekken en veel lawaai… euh… plezier J.

Het is weer carnaval op school!

Carnaval
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K

Carnaval
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Restaurantdag
Restaurantdag zaterdag 15 februari 2020…

Door hetgeen we nu doormaken lijkt deze restaurantdag al zeer lang geleden, en toch is het nog maar een
maand geleden.

Ik hoop dat het jullie is opgevallen, maar de zaal was echt heel mooi versierd.
Elk kind had een vlagje gemaakt en ze hingen allemaal op…

Met bijna 1100 inschrijvingen was dit een recordeditie… en dat hebben een heel aantal onder jullie jammer
genoeg ook ondervonden.
Velen hebben ’s avonds echt lang moeten wachten voor ze aan tafel konden. Excuses daarvoor!

Anderzijds was het toch weer een dag waarbij, buiten het volle atrium tijdens de avondshift, alles op
wieltjes liep en er super werd samengewerkt.
Rond 23 uur was alles weer opgeruimd, de zaal terug leeg en iedereen klaar om nog even, de voeten
omhoog, een fris pintje of een glaasje wijn te drinken.
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Quiz
Op 25 januari liep de turnzaal van onze school weer aardig vol voor de intussen al 18de editie van de
jaarlijkse Abdijschoolquiz.

Een volle zaal met 46 deelnemende ploegen – voor het eerst met 5 spelers per team – zorgde voor een
prima sfeer. Na tien gevarieerde vraagrondes met focus op algemene kennis, muziek, sport, entertainment
maar vooral inspelend op de actualiteit van het voorbije jaar, stonden twee ploegen met gelijke punten
helemaal bovenaan. Door een betere schiftingsvraag haalde Morte a Venezia het uiteindelijk van De
Jannekes.

We wuifden dit jaar Linda Noé uit. Jarenlang was ze de enthousiaste coördinator van ons
quizorganisatieteam. Linda, we zullen je missen!

Proficiat aan alle deelnemers, dank aan alle helpers, en dank aan onze sponsors voor de mooie prijzen. Tot
volgend jaar!

Afscheid van Linda (links) als coördinator van het quizteam. 
Bedankt!

Dank ook aan alle helpers!

De turnzaal liep weer vol voor de 18de editie van 
onze Abdijschoolquiz!

De jury, onze directeur en de quizmaster
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Bezoek uit Brazilië

Op vrijdag 10 januari brachten Noah (11) en Luiza (9) Moratelli - Gillis een dagje door op onze school. Het
zijn de neef en het nichtje van juf Katrien (6B), Thomas (5A), Felix (4A), Lucas (3C) en Oscar (3C). Zij
wonen in de Chapada in Brazilië. Ze bezochten hun familie in België voor de feestdagen.

Ze vonden het een hele ervaring om eens te zien hoe het er bij ons op school in Vlierbeek aan toe gaat.
Momenteel hebben zij zomervakantie. In Brazilië gaan zij elke namiddag naar school van 13u tot 17u. Ze
gaven ook in 4 klassen een presentatie over de Pantanal en Chapada. Ze gaven ons ook uitleg over de
verschillende vogels en dieren die er daar wonen zoals jaguars, miereneters, kaaimannen, …

Het was zowel voor hen als voor ons een leerrijke ervaring! Bedankt Noah en Luiza!
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Toekans, jaguars, miereneters en ara's… enkele typische dieren uit de streek van de Pantanal of Chapada.

De Pantanal is een combinatie van moeras, bos, rivieren en meren en heeft een oppervlakte van ongeveer
160.000 km2 (= 5x België!!!). Er is een grote diversiteit aan dieren.

Noah en Luiza met hun mama en papa in Chapada. En het huis van Noah en Luiza (Jamaca-Chapada).

Bezoek uit Brazilië
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Pianoles via Skype voor Emma

Astor onderzoekt virussen en bacteriën

En plots moesten we allemaal thuis blijven en hadden we ineens erg 
veel tijd. In deze rubriek laten jullie aan elkaar zien hoe je die vrij 
gekomen tijd kan invullen.

Julie bakt samen met mama cakejes

Amalia knutselt rond Pasen

Audrey houdt van kleuren

Het leven zoals het thuis is
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Structuur is belangrijk

En jullie 
steunden 
mensen in de 
zorg.

Victor

Anna
Lisa knutselde een 
vlinder

Het leven zoals het thuis is



30

Sofia maakt een ballenbad
van het park van haar zus

Guus bouwt een gevaarlijke 
slang met duplo

Noor maakt huiswerk Wout leest stripsnet als Anna…

Jullie helpen met de lenteschoonmaak

Aline en 
Florence

Noor en Anna
Wout

Het leven zoals het thuis is
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Mano en Mattiz maken 
een raamschilderij

Franne kleurt het tafellaken.

Hanne Jonas en Jasper maken 
cupcakes tegen de verveling.

Lena werkt in haar zelf gebouwd klasje

Geike speelt spelletjes via skypeTijl en Lilia gaan op berenjacht

Het leven zoals het thuis is
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De vriendjes van 2KB en broertjes, zusjes of vriendjes, dragen iedereen
die samen strijdt tegen corona een warm toe.

Samen tegen Corona
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Samen tegen Corona
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Lockdown LOL
1. Doolhof: help jij het mannetje onze school terug te vinden?

2. Woordzoeker
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Lockdown LOL
3. Welke lijn brengt deze juffen naar de juiste klas?

4. Lekkere Memory

Een lekkere variant op de gewone Memory: we maken zelf eetbare "kaartjes"!

• Je kan eerst zelf koekjes bakken, zorg dat je telkens twee koekjes met dezelfde vorm hebt.

• Een gemakkelijkere optie is om in je voorraadkasten en koelkast te kijken en twee dezelfde dingen te
zoeken: bv. twee groene druiven, twee blauwe druiven, twee stukjes mandarijn, twee dezelfde nicnacjes,
twee dezelfde snoepjes, …

• Neem koffietassen, gekleurde bekers, soepkommen, … om over je koekjes/snoepjes/fruitjes te zetten.

• Verdeel je koekjes/snoepjes/fruitjes over de tafel. Zet overal een tas/beker overheen.

• Speel Memory: zoek de twee die bij elkaar horen.

• Heb je twee dezelfde gevonden? Eet ze lekker op!
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Lockdown LOL
5. Kruiswoordraadsel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EclipseCrossword.com

Horizontaal:
2. Zo heet de organisatie die de voor- en naschoolse opvang organiseert.
4. Omdat het virus over de hele wereld rondgaat, wordt dit geen epidemie genoemd, maar een …
5. Het jaarthema dit jaar is …
6. De wijkschool ligt in de … straat.
7. Het nieuwe adres van onze school is … 90, 3010 Kessel-Lo
9. Spijtig dat ons schoolfeest niet kan doorgaan. Anders was het op 9 mei dus … geweest.
10. Om zichzelf te beschermen, dragen dokters en verpleegsters een lapje voor hun mond. Dit is een …

Verticaal:
1. In de lagere school krijg je W.O. Dit is de afkorting van …
3. Wie besmet is, mag niet met andere mensen in contact komen. Je moet dus in …
8. Het virus dat momenteel rondgaat, heet COVID-19 of …
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Lockdown LOL

Als je de volgende keer op berenjacht gaat, vergeet dan deze bingokaart niet! Laat je kind de beren eerst in
de "juiste" kleuren inkleuren.

6. Berenbingo

pandabeer kleine beer mama beer en kindje beer

grote beer dikke beer veel beren aan 1 raam

witte beer bruine beer een knuffel – geen beer

zwarte beer Winnie The Pooh liggende beer

beer met strikje beer met kleertjes aan beer met hartje
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Waaw, joepie, jeeh, .....

De kinderen waren door het dolle heen toen ze
voor de eerste maal onze nieuwe kliminstallatie
zagen.
We kunnen nu naar hartelust klimmen, draaien en
zwaaien aan touwen, trapezes en ringen.
Dankzij het oudercomité, die tal van activiteiten
organiseren, konden we deze installatie
bekostigen.
Een welgemeende en hartelijke dank je wel van
ons allemaal en van 3 fiere leerkrachten! Dikke
merci!

Hilde, Margot en Dries

Wil je meer foto’s zien, kijk dan snel op onze
website.

Nieuwe L.O. turntoestellen

Familienieuws
Geboortes

8 december 2019
Warre
Zoontje van Nele en Kevin
Broertje van Mats (K2A)

13 december 2019
Davide
Zoontje van Emanuela en Gabriele
Zusje van Andrea (K1B)

18 december 2019
Reya
Dochtertje van Meltem en Peter
Zusje van Shaun (6B) en Maya (3B)

28 december 2019
Lewis
Zoontje van Julie en Michel
Kleinzoontje van juf Veer

29 februari 2020
Mathis
Zoontje van Chantal en Joeri
Broertje van Liv (K1C)

13 maart 2020
Jade
Dochtertje van Annelies en Joost
Kleindochtertje van juf Bieke (K3B)

Overlijdens

7 januari 2020
Lea Tielemans
Oma van Leandro (5B), Gilia (4C) en Ilias (1A)

12 januari 2020
François De Win
Overgrootvader van Marte (3C) en Jonas (1C)
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Wie tekent Vlierke Beek?
Dit jaar zal er helaas geen Vlierbeekkermis zijn. Nochtans was er weer een pracht van
een affiche voor gemaakt. En we willen jullie toch nog iets heel speciaals vertellen
over het brein achter die affiches…

Vlierke Beek is reeds vele jaren de constante op de affiches van Vlierbeekkermis. Hij
kondigt steevast aan wat er op ons schoolfeest te verwachten valt.

Hoe het allemaal begon? In 2004 was "stripfiguren" het thema voor het schoolfeest en
werd Vlierke Beek ontworpen door Kelly Claes, toen leerling in het vierde leerjaar.
We maakten toen met alle leerlingen van de school een heus stripverhaal met Vlierke
op de voorpagina.

Sindsdien, met uitzondering van 2006 en 2013, tekende Kelly elk jaar opnieuw de
affiche voor Vlierbeekkermis. Dit jaar deed ze dat dus voor de 15de keer! En dat
verdient een eervolle vermelding. Daarom zetten we nog eens al haar affiches op een
rijtje.

Bedankt Kelly!
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Vlierbeekkermis geannuleerd

Dit jaar spijtig genoeg

geenVlierbeekkermis!
Tot volgend jaar!


