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Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,

Met veel plezier trappen we het jaar opnieuw af met een dikke Flapuit. Ideaal om gezellig binnen te lezen
van zodra de herfst de zomer (tijdelijk) weggejaagd heeft.

In dit eerste nummer van het jaar stellen we graag het schoolteam aan jullie voor.

In "Het leven zoals het is" zetten we ditmaal onze rakkertjes van de kleuterklassen in de Abdijschool en de
Liemingen in de schijnwerpers.

Om ons toch even terug in zomerstemming te krijgen, brengt het 6e leerjaar verslag uit van hun
Zeeklassen.

Verder hebben we nog enkele aankondigingen van de boekenbeurs, de quiz en de lichtjestocht.

Hier en daar vind je ook een oproep om helpende handen. Die zijn altijd welkom!

Voor wie sowieso graag ergens een handje toesteekt, geven we nog een handig overzichtje van de
verschillende werkgroepen in het oudercomité.

Veel leesplezier!

Jullie Flapuit-redactie

flapuit@vrijebasisschoolvlierbeek.be
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Woordje van de directeur
Beste kinderen en ouders,

"Indian summer" wordt het genoemd, een
nazomertje dat nu toch al bijna een maand en half
duurt. Het leek alsof de vakantie nog wat langer
duurde, ondanks de hele drukke start van het nieuwe
schooljaar.

Je voelde het aan vele kleine dingen: de leerlingen
van het 6de gingen meteen bij het begin van het
schooljaar op zeeklassen en verlengden hun vakantie
op die manier nog een beetje, we bleven 's middags
buiten in de tuin eten, de drinkbussen werden
meermaals per dag gevuld, veel meer fietsers en
voetgangers in de school...

Zelfs een aantal voetbalploegen dachten dat ze nog in
de voorbereiding van het seizoen zaten: Anderlecht,
Gent, Waregem... ze vergaten allemaal dat het
seizoen al begonnen was.

Misschien heeft het goede weer er ook voor gezorgd dat de vele nieuwe kinderen op school ook een
warme start hebben gekend. Binnen ons jaarthema is het de bedoeling dat we dit schooljaar werken rond
het "goed in je vel" zitten.

Ik hoop dan ook dat alle nieuwe vriendjes snel hun plaatsje vinden in onze school, bij hun juf of meester en
bij nieuwe maatjes en vriendinnetjes.

Ik wil toch ook speciaal even alle kinderen en ouders bedanken die ons tijdens de dag van de leerkracht
trakteerden op prachtig versierde handjes en op een lekker ontbijt waarbij ze zelfs even het
ochtendtoezicht overnamen.

't Werd erg geapprecieerd!!

Ik wens jullie allemaal een super-in-je-vel schooljaar!!*

*(moet je zelf zeker ook mee voor zorgen!!)
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Flapuit verschijnt 4 maal per jaar. Het is een gratis blad van en voor de kinderen van de Vrije Basisschool 
Vlierbeek. 

Redactie en vormgeving: Ellen Delvaux, David Herbots, Toon Leroy, Dieter Peeters, Jan Van Espen
en Els Vanvolsem. Suggesties & ideeën: flapuit@vrijebasisschoolvlierbeek.be



Nieuws van het oudercomité
De prachtige warme zomer is alweer een tijdje
voorbij, de fijne grote vakantie nog slechts een mooie
herinnering.

In september reeds ontdekten onze kinderen hun
nieuwe klas, ontmoetten ze hun "nieuwe" juf of
meester maar vooral ook hun nieuwe en "minder
nieuwe" klasgenootjes en vriendjes.

Nieuwe ouders zullen elkaar de komende maanden
ontdekken, nieuwe ontmoetingen zullen
plaatsvinden, nieuwe uitdagingen zullen aangegaan
worden, nieuwe vriendschappen gesloten en nieuwe
schitterende activiteiten beleefd.

Het was meteen ook het momentum voor het
oudercomité om uit de startblokken te schieten.

Het oudercomité behelst zo veel meer dan het louter
organiseren van razend leuke activiteiten. Dat zal al
heel gauw en wederom blijken.

Tot op een van onze activiteiten!

Koen Vanvlasselaer en Gianni Reale
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Het geheim van onze bloeiende school is immers de fijne samenwerking tussen directie, leerkrachten,
kinderen, zeer geëngageerde ouders en allerhande helpende handen.

Wij zijn zeer verheugd op de traditie van de vele ouders die heel actief deelnemen aan deze samenwerking
en zo hun belangrijk steentje bijdragen aan het welzijn en het schoolplezier van al onze kinderen.

Neem alvast een kijkje op de vernieuwde website van onze school en het gedeelte van het oudercomité
waar onze werking wordt uiteengezet.

Als je graag wil meewerken in een van onze vele werkgroepen, mag je zeker contact opnemen.

Maak er een boeiend en leerrijk maar vooral ook warm schooljaar van!
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Het schoolteam
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Het schoolteam
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Het schoolteam



Overzicht van de werkgroepen

Contacteer onze werkgroepverantwoordelijke Koen (koen.vanvlasselaer@hotmail.com)
indien je interesse hebt. We zien je graag komen om echt mee te denken op
vergaderingen ... of om gewoon mee te helpen.
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• WG Quiz:
... zorgt dat de jaarlijkse quiz
perfect wordt voorbereid. Ze
verzamelen ook alle prijzen die
kunnen gewonnen worden.
contact: Linda Noé & Dominik
Covens

• WG Leesplezier:
... zorgt voor de boekenbeurs en
alles errond om leerlingen nog meer
te laten lezen.
contact: Frederika Tournicourt

• WG Laatstejaarsreceptie:
... zorgt dat het afscheidsfeest van
de zesdejaars superleuk is.
contact: Annemie Goedemé

• WG Spel- & oudercafé:
... zorgt voor een gezellige avond
met spel, feest, optredens, films,...
voor iedereen.
contact: Inge Herremans

• WG Veiligheid:
... zorgt ervoor dat jullie nog veiliger
(bv. met de fiets of te voet) naar
school kunnen komen.
contact: Geertje Coucke

• WG Vlierbeekkermis:
... zorgt dat Vlierbeekkermis een
echt feest wordt met een leuke
opbrengst voor de school waar dan
opnieuw leuke dingen mee kunnen
gedaan worden voor de school.
contact: Kathleen Wynants en Hans
Bastings

• WG MOS (Milieuzorg Op School):
... zorgt dat de kinderen bewust
worden dat het goed omgaan met
het milieu en het klimaat belangrijk
is voor iedereen.
contact: Karlien Cheyns

• WG Ouderraad:
... zorgt ervoor dat de ouders mee
inspraak hebben in het beleid van
de school.
contact: Koen Vanvlasselaer

• WG Liemingen:
... zorgt ervoor dat er extra leuke
dingen gebeuren in onze
fantastische kleuterschool.
contact: Annelies Vercruysse

• WG Flapuit:
... zorgt ervoor dat de Flapuit 4 keer
per jaar op jullie tafel ligt met de
leukste artikels.
contact: Toon Leroy

• WG Klikvorsjes:
... zorgt voor alles wat te maken
heeft met computers, het netwerk,
de website en het internet op jullie
school.
contact: Marcin Robberechts

Wat is een werkgroep? Het is een groep
mensen die echt hun best doen om het
nog leuker en beter te maken op jullie
school. Misschien wil je mama of papa wel
meehelpen?

De werkgroepen (WG) die op dit moment
bestaan:

mailto:koen.vanvlasselaer@hotmail.com
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Het leven zoals het is: 1KA
Wij genoten van een herfstzonnetje samen met de rupsenklas en de ballonnenklas.
Onze eerste fietsdag was superfijn!
Deze sfeerbeelden zeggen meer dan woorden, zoals ook de snoetjes van de kikkers.
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Het leven zoals het is: 1KB

Vanaf de eerste kleuterklas hebben we elk jaar een peter-meterklas. Dat is een klas waarmee we gedurende het
schooljaar verschillende activiteiten samen doen. Onze peter-meterklas is 4C, de klas van meester Stijn.
Als eerste activiteit maakten we samen met hen lekkere appelmoes. Onze grote vrienden schilden de appels en
haalden er het klokhuis uit en wij mochten ze in kleine stukjes snijden. Daarna alles samen in de kookpot. Terwijl we
moesten wachten op de lekkere appelmoes lieten we onze grote vrienden onze klas zien. We speelden samen in de
winkel, speelden op het kasteel, met de duplo, sommige lazen een verhaaltje voor. Na lang genoeg spelen was onze
appelmoes klaar en konden we eindelijk proeven.

MMMM…. Dat heeft gesmaakt!
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Het leven zoals het is: 1KB
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Het leven zoals het is: 1KC



13

Het leven zoals het is: 1KC

Turnen bij Meester Dries vinden we top.

Hij zet de turnzaal helemaal op zijn kop!

Schoenen uit, hier gaan we dan.

Klimmen, springen, kijk wat ik al kan!

Elke dinsdag en woensdag staat hij paraat.

Meester Dries is onze liefste kameraad!
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Het leven zoals het is: 2KA
De eerste schoolmaand zit erop.  We hebben kennis gemaakt met de nieuwe klas, het speelgoed en 

de juf.   

Zoals het nieuwe jaarthema zegt: Gezond en wel, voelen wij ons in de keverklas, super in ons vel! 
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Het leven zoals het is: 2KB
We zijn reeds een maand gestart met ons groepje: 9 meisjes en 14 jongens en het is een gezellige drukte.
Onze juf deelde onze klas in 5 kleurtjes: maandag: rood, dinsdag: groen, woensdag: geel, donderdag: blauw
en vrijdag is oranje. Je ziet dat we in de kleur van ons groepje een eerste poging deden om onszelf te
tekenen. Nog even oefenen, maar we hebben nog tijd, zegt onze juf. Om onze kleur niet te vergeten is
zowat alles in onze kleur: het kenteken aan de kapstok, het heen/weer-mapje en af en toe een stip op onze
hand. We zullen onze kleur echt niet vergeten… Bij de start van het keuzebord mag je op “jouw dag” als
eerste je keuze maken en dat is altijd erg spannend… is er nog een plaats vrij in de bouwhoek of de
schildertafel? Ook leren kiezen en omgaan met frustraties hoort erbij en dit is soms nog moeilijk. En ja, als
juf Christine even niet oplet, durf ik wel eens een kaartje op een andere plaats te hangen zodat ik in de
zandbak kan.😉
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Het leven zoals het is: 3KA
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Het leven zoals het is: 3KA
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Het leven zoals het is: 3KB

We voelen ons 

gezond en wel en 

super in ons vel 

in onze nieuwe 

klas 3KB!
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Het leven zoals het is: Liemingen KW1nstap

De Kevertjesklas in actie!

We zijn nog maar net op school maar… we hebben al superveel gedaan. En het is zo leuk in onze klas. Als 
het van ons afhing, kwamen we in ’t weekend ook maar ja… Juf Gerd is dan zo moe dat ze 2 dagen moet 
rusten. Die heeft echt een zwaar leven.

Brandweerman Maxim kookt. 

Jens en Floris maken een kunstwerk. 

Hannah en Cesar spelen in de zandbak.

We kijken naar een fimpje. 
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Het leven zoals het is: Liemingen KW1
$ Het leven zoals het is in de eendjesklas KW1

Een appel groen, rood of geel, ze smaakten ons allemaal
evenveel. Zelfs de schil vonden we best ok.
We zagen hoe een rupsje in de dikke appel een
weggetje had geknabbeld en vonden het klokhuis met
de pitjes.
Bij de buren wandelden we langs en zagen drie
appelbomen. Oei, daar waren ook enkele rotte tussen
hoor.
Gelukkig brachten de kleuters een geschilde appel mee
om in onze grote kookpot te doen.
Wat boter, suiker, water, en nu op het vuur. Goed
roeren niet te vergeten.
Je kunt het niet geloven hoe lekker dat dat was…
appelmoes! Hmmmmmmmmm
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Het leven zoals het is: Liemingen KW2
Kikker heeft, net zoals wij, de beste vriendjes van de wereld. Hij vergeet wel eens iets en hij kan nog niet
lezen. Maar hij maakt de mooiste tekeningen, hij kan heel hoog springen en hij zwemt heel ver om hulp te
halen als hij zijn vriendjes moet redden.

In onze rupsenklas doen wij het net zo! En voelen we ons ook daarom super wel in ons vel!
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Het leven zoals het is: Liemingen KW3
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Afscheid van de dolfijntjes
Een laatste berichtje via de Flapuit

Het is nu al een tijdje geleden dat we afscheid namen van elkaar.
We namen afscheid van het schooljaar 2017 - 2018.
Een schooljaar waar we SAMEN veel plezier gemaakt hebben, gelachen, maar ook traantjes gedeeld en
natuurlijk ook veel gespeeld.
We waren SAMEN een heel fijne klas, maar SAMEN... is nu voorbij.
Ik mis jullie allemaal één voor één...

Lieve dolfijntjes en ouders, nogmaals bedankt voor alle leuke momenten!!!

Veel plezier en het gaat jullie allemaal goed!!!

Juf Frieda
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Zeeklassen: 6de lj



25

Zeeklassen: 6de lj
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Zeeklassen: 6de lj
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Zeeklassen: 6de lj
Zeeklassen 3de dag

In de ochtend maakten de juffen ons wakker. We stonden op met volle moed en kleedden ons aan. Het
was een lekker ontbijt. Na het eten maakten we de laatste dingen in orde en vertrokken. Op de tram was er
niet veel plaats en we moesten stil zijn.

Toen we aankwamen werden we in groepen verdeeld. We waren de eersten die mochten surfen. We
moesten een surfpak aandoen en dat was lastig. Toen kregen we een beetje les, dat vond ik wel leuk.
Daarna gingen we raften. De mensen van “Surfing Elephant” waren heel lief. Bij het raften hadden we veel
golven.

Daarna gingen we ons broodje opeten. We deden nog veel leuke dingen zoals teambuildinggames,
longboarden en mountainbiken.

Diezelfde avond was het fuif. Dat was heel leuk. En toen gingen we slapen met hele leuke dromen. :-)
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Leerlingenraad
We hebben onszelf voorgesteld aan elkaar en toen we iedereen al wat beter kenden, gingen we aan de
slag. We dachten na over ideeën voor de lichtjestocht en hingen als laatste de zelfgemaakte posters op in
de school.

De leerlingenraad

staat altijd paraat.

Zit je met vragen of moet je soms klagen,

kom ons dan uitdagen.

We hebben al veel ideeën,

maar jullie mogen ons er altijd nog geven!

De leerlingenraad
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Dag van de leerkracht: 5 oktober
Voor één keer namen de ouders het roer op de speelplaats over, zodat de juffen en meesters samen
konden genieten van een gezellig ontbijt. Met 20 ouders werd er opgevangen, getroost, gewandeld met
een kleutertje aan elke vinger van elke hand, tikkertje gespeeld, ballen van de speelplaats gehaald,
gelachen, gebabbeld, verschoten van het gemiddeld aantal decibel, maar vooral genoten van zoveel blije
gezichten.

En de leerkrachten? Die mochten een beetje later aan hun schooldag beginnen.

Een klein “dankjewel” voor de ontelbare dingen die zij doen.
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Ontbijt in de Liemingen
Op zondag 23/9 was het al vroeg dag voor enkele
enthousiaste ouders om alles in gereedheid te
brengen voor de 2de editie van het
Liemingenontbijt.

In een mum van tijd waren 240 pistolets en
sandwiches belegd, stonden de tafels en het
heerlijke buffet klaar, waren de bar en de
speelhoeken geïnstalleerd en verspreidde de geur
van koffie zich in alle lokalen.

Het was gezellig
kennismaken en
bijpraten met de
ouders, juffen en
meesters.

En de regen?

Die hield ons zeker niet
tegen!

We hebben het jaar op de Liemingen alvast gezond
en wel ingezet!
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Veldloop: 26 september
Wat een opkomst! Nog nooit waren we met zó veel!

160 leerlingen namen deel aan deze 30ste editie van de veldloop.

Een stralend najaarszonnetje en de vele sympathisanten zorgden voor een aangename sfeer.

Iedereen, jong en oud, groot en klein, zette zijn beste loopbeentje voor.

Alle deelnemers verdienen een pluim voor hun inzet, hun enthousiasme, hun aanmoedigingen, hun
applaus, de schouderklopjes…..

Jullie hebben dit fantastisch gedaan!
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MOS
MOS praat:

Na de goede zorgen in het voorjaar, konden we in september volop oogsten
in onze schoolmoestuin: courgettes, aardappelen, druiven,….

Regelmatig kan een groepje enthousiastelingen meehelpen bij het
tuinonderhoud en er wordt volop gesmuld tijdens deze middagen.

Een deel van de oogst willen we reserveren om te experimenteren met
andere soorten broodbeleg. Als MOS-school willen we een extra inspanning
leveren om gezonde voeding te promoten. Daarom alvast een recept dat we
zeker ook op school gaan uitproberen. Volgende keer volgt het winnend
recept na een grootschalige proefsessie!

Een belangrijk aspect van gezonde voeding is
uiteraard water drinken. Met onze (met
water gevulde) drinkbussen, zit dat dus wel
snor!
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Boekenbeurs

Abdijschool Vlierbeek
donderdag 25 oktober
15u30 tot 21u

Hier vind je een uitgebreid gamma van boeken
voor alle leeftijden. De ijverige lezers van het
vierde leerjaar kunnen hier terecht voor de
bibliot-boeken.

Geheime tip: geef je in de eindejaarsperiode graag
een boek cadeau? Koop het al op onze
boekenbeurs en help tegelijkertijd de school bij de
opbouw van een mooie schoolbibliotheek.

Alle betalingen gebeuren via de schoolrekening.

Beste ouder,

We zijn nog op zoek naar helpende handen om
alles mee klaar te zetten en tijdens de
boekenbeurs een oogje in het zeil te houden,
tussen 13h00 en 17h00.

Wil je graag meehelpen om van onze boekenbeurs
een succes te maken en zo de schoolbibliotheek
uit te breiden? Laat ons dan snel iets weten via:
leesplezier@vrijebasisschoolvlierbeek.be

Hopelijk tot dan!

Frederika – Katelijn – Karen – Katleen - Inge

Werkgroep leesplezier

leesplezier@vrijebasisschoolvlierbeek.be
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Abdijschoolquiz

Beste kwissers of is het quizzers...? Alvast een goede quizvraag of is het kwisvraag?
De zaal staat zo goed als klaar voor de quiz van zaterdag 19 januari 2019.

Jullie moeten enkel nog inschrijven...

... en we missen nog enkele

Heb je een winkel of ken je iemand die een winkel heeft? Kan je op je werk een prijsje krijgen? Heb je 
vrienden of kennissen die willen sponsoren... Breng maar binnen op het secretariaat van de school.

Alvast bedankt!

Op zaterdag 19 januari gaat de 17de editie van de
Abdijschoolquiz door.

De Abdijschoolquiz heeft ondertussen toch een
stevige reputatie opgebouwd dus wie zeker wil
zijn van een plaatsje kan binnenkort inschrijven
via de website van de school.
http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/

Praktisch:
Zaterdag 19 januari openen de deuren van de
school om 19 uur (ingang atrium)
De quiz begint om 19.30 uur.
Groepjes bestaan uit maximum 4 personen.
Inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per groepje.
(bevestiging na betaling)

Tot snel!
Werkgroep QUIZ

http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/
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Familienieuws
Geboortes

31 juli 2018
Louise en Lucas
Dochtertje en zoontje van Anke en Kris
Kleinkindjes van Chris (onze poetsvrouw)

11 september 2018
Scout
Zoontje van Kim en Ewout
Broertje van Lia (KW2)

4 oktober 2018
Amber
Dochtertje van Ann en Jan
Zusje van Emma (K3A) en Marie (K1A).

Overlijdens

28 september 2018
Robrecht Vermeulen
Opa van Maarten (5A), Przemek (1B), 
Alexandra (5A) en Moira (3C)

8 oktober 2018
Anna Maria Baptist
Oma van Lieselot (3B)

Lichtjestocht
Deze twee BV's zullen er alvast bij zijn... Jij ook?

De uitnodiging volgt nog, maar stip vrijdag 14 december 2018 alvast aan in je agenda voor onze
3de lichtjestocht.



De warmste dag
Op 27 september vierden we op school 'de warmste dag'.
Om deze dag vol vriendschap en verdraagzaamheid in de verf te zetten, vroegen we om alle leerlingen 
in gele, rode of oranje kledij naar school te laten komen.
Zo creërden we een gevoel van samenhorigheid in funcie van de 'Goed-gevoel-week'.
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