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Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,

De voorbije maanden hebben we terug blaadjes aan de bomen zien groeien, bloemen zien bloeien, 
aangename temperaturen bereikt en het zonnetje weer wat meer gezien. Kortom: alles is weer in 
gereedheid gebracht voor een deugddoende vakantie.

Ook met onze redactie hebben we er een jaar opzitten van “Zullen we eens… samen een boekje of vier 
maken?” Dit hadden we natuurlijk niet kunnen doen zonder de hulp van vele helpende handen. Bedankt aan 
het schoolteam en de werkgroepen voor hun tekstjes, tekeningen en foto’s. En bedankt aan de leden van 
onze eigen redactie voor het vele layout-werk.

Om de zomermaanden te helpen overbruggen sluiten we het jaar af met een extra dik nummer.

We nemen een kijkje in het leven zoals het is in de klassen van het 1ste- en 2de leerjaar. De leerlingen van 2C 
kregen piepjong bezoek. En 4A kreeg bekend bezoek, vers van het Songfestival.

Extra aandacht besteden we aan de leerlingen van het 6de leerjaar, die we met een traan maar ook met veel 
gelukwensen uitwuiven.

Op 5 mei vierden we opnieuw met de hele school feest. Een dikke pluim voor de Vlierbeekkermis-
werkgroep, het was alweer een zeer geslaagde editie. Verderop in dit nummer kan je nagenieten met een 
fotoverslag.

Het zal met het mooie weer te maken hebben, want onze kinderen trokken er vaak op uit: op 
boerderijklassen, op sportklassen, op sportdagen, naar de Gaia zoo, naar de zee, naar het provinciaal 
domein, naar Denemarken... Gelukkig brachten ze telkens hun verhaal en foto’s mee terug.

Verder hebben we nog Bibliot, de Europa- en wereldbeurzen, onze eerste- en plechtige communicanten, 
MOS, onze tuin, secretaressendag en het geweldige resultaat van ons vastenproject voor Misingi.

Dan rest ons nu enkel nog jullie allen veel leesplezier en een fijne en deugddoende vakantie toe te wensen!

Jullie Flapuit-redactie

redactieflapuit@gmail.com
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Woordje van de directeur
Beste lezers,

Het laatste woordje van dit jaar waarin we onder het 
motto van dit jaar: "Zullen we eens samen..." heel veel 
dingen samen deden. Ik hoop dat het voor ieder van 
jullie een mooi samen-jaar geweest is.

Dit laatste trimester stak het schoolfeest voor mij met 
kop en schouders uit boven alle andere "zullen we eens 
samen"-activiteiten. Natuurlijk geholpen door het mooie 
weer, maar wat een schoolfeest!! Heel veel mensen 
spraken me hier op aan, hoe leuk het was, dat de sfeer 
zo goed zat... Heel veel dank trouwens, zowel aan de 
werkgroep van de leerkrachten als aan de grote en 
enthousiaste werkgroep van de ouders onder 
deskundige leiding van Kathleen, Hans en Geert.

Dit jaar is ook een afscheidsjaar van monumenten. 
Juf Krisje was er in april al eentje in de eerste 
kleuterklas. Ook onze zesdejaars hun "zullen we eens 
samen" in de abdijschool zit er op... 

Nog specialer zijn deze keer die ouders die zich de afgelopen jaren hebben ingezet in onze school en die dit 
jaar afscheid nemen, en het zijn er heel wat..., nóg meer dan andere jaren.

Zou het aan de kinderen liggen dat die ouders gedacht hebben: "We moeten de school een beetje helpen 
met deze specialekes...?” Ik keek naar hun geboortejaar, en het zou inderdaad wel kunnen… 2006 was het 
jaar van de tocht door het donker, de kniezwengel van Kate Ryan, het jaar dat de "rosse" van K3 eigenlijk 
blond bleek te zijn en het jaar dat Europa onder water liep... Je zou voor minder ongerust worden als 
ouder.

Maar alle gekheid op een stokje. Allemaal van harte heel veel dank voor jullie hulp de afgelopen jaren.

Tot slot hoop ik met jullie dat het een mooie zomer wordt, dat de Rode Duivels wereldkampioen worden 
en dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben!

Geniet er van en tot in september!

Dieter
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Nieuws van het oudercomité
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten,

Eerst en vooral: gelukkig hebben wij inmiddels onze 
schrijfmachine teruggevonden, dit echter pas na een 
intense en spannende zoektocht!

De zomervakantie staat nu echt voor de deur. Nog 
enkele dagen en onze kinderen kunnen weer genieten 
van een deugddoende en verdiende zomervakantie.

In het tweede semester zijn weer heel wat leuke en 
boeiende activiteiten van het oudercomité de revue 
gepasseerd.

De vele quizploegen waren unaniem enthousiast over de 
organisatie van de quiz. Terecht geniet onze quiz een 
uitstekende reputatie in het Leuvense en de rest van de 
wereld.

Graag zouden wij tot slot iedereen nog willen 
bedanken voor dit fantastische schooljaar en we 
wensen jullie allen een fijne zomervakantie toe!

Tot volgend schooljaar!

Koen en Gianni

PS: kom zeker naar de laatste algemene vergadering van 
het oudercomité op vrijdag 22 juni om 20u.30 - 
kleuterspeelplaats Abdijschool
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Het grootste restaurant van Vlierbeek heeft ook dit jaar weer honderden gasten mogen verwelkomen en 
verwennen met heerlijke maaltijden. Het enthousiaste schoolteam frietjesbakkers, koks, obers, 
tafelopruimers, mama’s en papa’s bordenwassers, barkeepers,… draaide op volle toeren in een fantastische 
werksfeer.

Ook de infoavond georganiseerd door de ouderraad, met als thema “Het ijzer smeden als het koud is”, was 
een groot succes. Meer dan tachtig ouders en leerkrachten kwamen opdagen. Zij kregen van de ervaren 
spreekster Katrin Timmermans vele nuttige maar vooral ook zeer concrete en praktische opvoedingstips.

Een fantastisch en groot schoolfeest met (door ons besteld) prachtig weer, lekker eten en een uitmuntende 
drank- en dessertkaart kon als apotheose van het schooljaar natuurlijk niet ontbreken. Vlierbeekkermis is 
het ultieme bewijs van de uitstekende samenwerking tussen school, leerkrachten, kinderen en ouders.

De Laatstejaarsreceptie van de zesdejaars nadert met rasse schreden. Heel veel ouders zullen de handen uit 
de mouwen steken om dit plechtig moment mogelijk te maken. Zo zorgen zij voor een mooie, blijvende 
herinnering aan onze beste school.

Dit houdt meteen echter ook in dat er elk jaar weer veel kinderen en hun ouders afzwaaien van onze 
school…

Om de continuïteit van alle werkgroepen te kunnen behouden zijn we daarom dringend op zoek naar 
nieuwe participanten. Wij lanceren graag bij deze een warme oproep om volgend schooljaar actief mee deel 
te nemen aan de superleuke werking van het oudercomité. Bekijk onze webpagina op de schoolwebsite en 
aarzel zeker niet om ons te contacteren!
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Het leven zoals het is: 1A
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Het leven zoals het is: 1B

 

Wat vond 
ik super-
leuk in 

1B? 
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Het leven zoals het is: 1C
De afgelopen weken luisterden de 
leerlingen van 1C naar een verhaal door 
Marc de Bel, ‘De droom van Vlerk Vos’. 
Nieuwsgierige oortjes ontdekten hoe 
Vlerk zeer onverwacht het avontuur van 
zijn leven beleeft als hij voor een nachtje 
bij Oma Griet gaat logeren. In de 
oeroude, geheimzinnige Slodderburcht 
ontdekt hij niet alleen de Bolle 
Dromensp iege l en de Fameuze 
S lodderkru i sboog maar ook de 
Superknargekke Schrijfmachine. Deze 
tikt de allerlekkerste aardbeien die je 
kunt dromen, recht van het blad! De 
leerlingen van 1C zouden dolgraag zelf 
zo’n schrijfmachine hebben. Pizza, 
spaghetti, hamburgers en vooral heel 
veel frietjes vlogen in het rond.
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Het leven zoals het is: 2A
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Het leven zoals het is: 2A
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Het leven zoals het is: 2B
Aan de kinderen van 2B werd gevraagd wat ze gingen onthouden van dit schooljaar…
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Het leven zoals het is: 2B
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Het leven zoals het is: 2C
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Het leven zoals het is: 2C
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Het leven zoals het is: 2C
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Naar de Gaia-zoo met 2A
We gingen naar de Gaia-Zoo. Er zijn veel dieren. 
De favoriete dieren zijn slangen, spinnen en 
doodshoofdaapjes. Het voederen vond ik leuk om 
te zien. We gaan terug naar school met de bus. Ik 
vond het heel leuk in de Gaia Zoo. Het was een 
toffe schoolreis.

Sander 2A

We gaan naar de Gaia Zoo. We zitten bovenaan 
in een dubbeldekker. Het is wel lang rijden. 
Eindelijk zijn we aangekomen. Er zijn veel dieren. 
We nemen er foto’s van. Wow, dat was mooi en 
gaaf.

Clara 2A

We zijn in de Gaia Zoo. Nee, we waren in de Gaia 
Zoo. Daar zagen we grappige, luide en mooie 
dieren. En natuurlijk zijn we ook in de speeltuin 
geweest. Soms leerden we iets bij zoals een gorilla 
eet per dag tot 7 kilo planten.

Elise 2A

We gingen op reis naar de Gaia Zoo. Daar was 
ook een kinderboerderij. Je kon er ook spelen in 
een binnenspeeltuin. Er was ook een dino- 
draaimolen.

Mille 2A 

Gisteren zijn we naar de Gaia Zoo geweest. Het 
was er leuk. Er waren veel dieren. Ik vond de 
leeuwen het leukst. Toen ik thuiskwam, was ik 
MOE.

Jannes 2A

D e s t o k s t a a r t j e s z i j n s c h a t t i g . D e 
doodshoofdaapjes vond ik eng. De giraffen zijn 
heel groot. De binnenspeeltuin is leuk. De Gaia 
Zoo is LEUK!

Julie 2A
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Bezoek in 2C: Zusje van Simon
Op vrijdag 27 april was het feest in onze klas want Simon kreeg er een zusje bij! 
Ze kwam ons die dag een bezoekje brengen samen met haar mama en papa. 
Wat was Sara schattig! 
Ze verstond ons nog niet helemaal maar Simon hielp haar opperbest. 
Na een tijdje voelde ze zich helemaal thuis in de klas van grote broer. 
Kijk maar mee naar de foto’s...
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4A interviewt Sennek 
Hoog bezoek in 4A! Sennek kwam langs in de klas. We namen een interview af en mochten met haar op de foto!

Ian en Lennart: Wat heb je allemaal gedaan in Portugal?
Ik heb vooral interviews gegeven en gerust.

Lukas en Advaith: Op welke leeftijd ben je begonnen met zingen?
Toen ik 14 jaar was, ben ik begonnen met in een groepje te zingen.

Doran:  Was je geschrokken toen je wist dat je niet doorging? 
Niet echt omdat ik daarop voorbereid was.

Advaith: Heb je de finale gezien?
Ja, ik heb voor de anderen gesupporterd. Samen met het Belgische team hebben we daar cola en popcorn gekocht! 

Jelle en Anas: Hoe was het om voor zo een groot publiek te zingen?
Het was supertof! Echt kicken! Ik mis het! 

Jarin en Victor:  Wat vond je het leukst aan Eurosong? 
Het is een mooi en zonnig land en voor zo een groot publiek zingen is super! Ook de mensen in Portugal waren heel lief! 

Lou en Brayan: Was het leuk op het Eurovisiesongfestival? 
Ja, het was heel leuk! 

Lou:  Was je zenuwachtig voor je optreden? 
Ja! Heel erg! 

Ian: Had je goed geslapen de nacht voor
het optreden? 
Ik had heel goed geslapen. Waarschijnlijk omdat 
ik een groot bed had! 

Lena en Hannah: Had je het liedje al bedacht 
voor je mocht meedoen aan eurosong? 
Ik had het al in mijn hoofd maar het bestond nog niet. 

Lieselot en Saar:  Wat was het eerste liedje 
dat je zong? 
Dat was een cover. Hit the road Jack van 
Ray Charles op de Kunstbende.

Jolien: Hoeveel familieleden waren er mee? 
Mijn ouders, zus en mijn zus haar vriend.

Jolien en Vince:  Weet je hoeveel stemmen je hebt gekregen? 
Neen, maar ik weet wel dat er al 3 miljoen keer naar mijn video is 
gekeken en al 1500 keer op Spotify is beluisterd! 

Arthur en Emile: Hoeveel interviews heb je al gehad? 
Zeker al meer dan 300!

Mano en Jorun:  Als je één land mocht kiezen, welk land zou voor jou dan winnen?
Frankrijk, want het was een mooi liedje over de vluchtelingen.

Jorun: Hoe voelde je je toen je gevraagd werd voor eurosong? 
Ik voelde me vereerd dat ze aan mij dachten!

Alix en Ines: Sinds wanneer hield je zo van muziek? 
Muziek is er al heel mijn leven! 

Alix:  Waarom de naam Sennek? 
Van mijn achternaam Groeseneken. Ik heb de “Groe” en de “en” weg gedaan en een “n” erbij. Dan heb je Sennek! 
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Sterrenklas 5B 
We gingen met heel de bende naar Oostende!
Vrijdag 1 juni zijn we aan een leuke dag begonnen 
Want we hebben de sterrenklas gewonnen. 
Wat een opdracht
We moesten hier al zijn om half acht
Wat een klus
We zaten 2 uur in de bus
We begonnen super snel
Met het leuke duinenspel
Ja het was ook super tof
In windpainting zijn we nu een prof
Helaas is ons dagje Oostende nu gedaan
We zouden graag nog eens gaan

Emma, Kaat en Liene

Ik zie de zee!
Ik wil met haar mee!
De meeuwen die schreeuwen
Alles is hier mooi
De kleur, de geur de geluiden, 
De duinen, leuk om in te spelen
Ik heb een prachtig uitzicht
Het strand met al het zand
Het is hier blauw. 

Eliza

Op het zand zijn er duinen
In het zand zit er zee
De zee hoor je.
Het lijkt of je er in zwemt.
De zee is mooi
Ik zou er willen wonen
Ik zou kijken wat er in de zee leeft
De meeuwen vliegen doelloos rond
De wind streelt zachtjes mijn haar
En de vuurtoren zie je niet zo goed door de mist

Mirthe

Hier zit ik, lekker hoog
Ik zie alles: Liene, de juf met een groene jas, 
Juf Julie, Dylan, Lynn.
Misschien ben ik wel de hoogste
Ik knijp mijn ogen dicht en kijk zo ver als ik kan over 
de zee.
Ver, ver tot in Engeland kan ik niet, maar ja, alles,  alles
Verstopt in de duinen, alleen de beste ogen kunnen 
me zien, zo hoog, zo hoog
Het is tijd om terug te gaan.
Lopen, lopen, bergaf, supersnel, supersteil
Lopen, lopen, ver hoog van terug
Bye bye plekje achter mijn rug. 

Cisne

Ik ben hier in Oostende
En ik hoor de zee
Rustig op dit plekje helemaal alleen
Raad eens wat ik nu ga doen
Schrijven op mijn witte blad
Schrijven op mijn brief
Oh wacht even, ik zie een dief
Nee het was geen dief
Het was een vogel in de lucht en die zei zwief zwief
Ik ben aan het einde van mijn brief gekomen
Dus dankjewel om te luisteren 
En niet vergeten, geniet van deze dag

Nona
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De Liemingen in het zonnetreintje
Een grote beloning: de Liemingen op stap naar het provinciaal domein
Ook in de Liemingen hadden de kleuters een verrassing verdiend. Ze hadden al erg snel alle stickers 
verzameld voor Sam de verkeersslang.

De verrassing luidde: een uitstap! Naar waar? En hoe? Dat bleef nog een verrassing tot op de ochtend zelf.

En of ze verrast waren?! 

Natuurlijk kon de pret niet op in het Leuvense Zonnetreintje.

We zwaaiden en lachten blij naar ieder die we voorbij reden.

Aangekomen in een muisstille speeltuin, kon ieder zijn gang gaan. Ook rustig genieten met een koekje en 
een drankje hoorde erbij.

Met een stralende zon en stralende gezichtjes reden we 's middags weer naar school.

We zijn het er allemaal over eens, dit was een uitstap om nooit meer te vergeten!
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Afscheid van het 6de leerjaar
Als kikkers waren we klein.
Maar het jaar was heel erg fijn.

Daarna bij juf Bieke in de tweede kleuterklas.
Ik kan niet vertellen hoe leuk het daar allemaal 
was.

Bij juf Hanne zaadjes strooien.
En op het einde van het jaar onze afstudeerhoed 
in de lucht gooien.

Leren lezen en leren schrijven.
Ik wil maar in het eerste leerjaar blijven.

In het tweede jaar bij juf Dominique.
Na dat jaar was ik een echte slimmerik.

Bij een meester in mijn derde jaar.
Bosklassen was toen echt niet raar.

Met juf Martine in Planckendael.
Plezier hadden we allemaal.

In het vijfde leerjaar Frans leren.
Woordjes oefenen deden we honderd keren.

Met juf Katrien naar de zee.
En het leren viel nog best wel mee.

Het zesde is nu gedaan.
Tijd om naar het middelbaar te gaan!

Erik Dobranszky

Mijn 9 jaren op Vrije basisschool Vlierbeek
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Afscheid van het 6de leerjaar
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Vlierbeekkermis
We hebben er samen van genoten... 
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Vlierbeekkermis 2018

HET WAS WEER EEN 
FANTASTISCH FEEST ! 
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Boerderijklassen
bij de geitjes vond ik het heel 
leuk.
het eten vond ik lekker.
ik vind dat de lammetjes het 
schattigst zijn.

de schommelmand is leuk.
wat doe je daar?
je moet drie duwen geven en 
dan doe je het alleen.
we gaan hoog!

er was een schaap dat spuugde. 
er was een baby-geit.
die geit was lief.
maar het baby-schaap was ook 
lief.
in de stal was ook een schaap.

de speeltuin vond ik het leukst.
maar de koeien vond ik ook 
leuk.
ik kon ze melken.
ik vond het eten super-lekker.
dit was het leukste ooit ter 
wereld.
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Boerderijklassen
het was mooi weer.
het was heel leuk.
er waren geen varkens.
ik vond het heel leuk bij de 
geitjes.
suzie is een lam.
er waren konijntjes.

we hebben koeien gemolken.
ik vond het leuk bij de geitjes.
ik vond het leuk bij de schaapjes.
we hebben brood gemaakt.
ik vond de konijntjes schattig.
ik vond de verhaaltjes leuk.

de geiten mis ik.
ik mis de speeltuin.
ik vond de frietjes lekker.
ik vond het leukst de speeltuin.

wat ik het meeste mis, de 
geitjes.
ik vond de frietjes het lekkerst.

ik vond de frietjes het lekkerst.
ik vond de geitjes het leukst.
ik vond de ijsjes lekker.

we hebben een koe gemolken.
we hebben de konijntjes geaaid. 
ook de geitjes eten gegeven en 
een spelletje gespeeld.
het lam was zacht en had dunne 
wol.
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Sportklassen
Hallo beste lezers,
We zijn op sportklassen geweest. Ik zal jullie 
vertellen over sportklassen. Ik sliep bij Lode in de 
kamer, maar de douche was niet leuk. Dus we 
bleven 1 seconde in de douche. We zwommen 
ook en er was ook een speeltuin bij het 
zwembad. Dat was leuk! Ik had Woef (knuffel) en 
Lode had Lapje bij, maar Lapje is kwijt. We 
hebben hem spijtig genoeg niet meer gevonden. 

Mattias 3C

Buiten spelen
Laatst gaf meester Pieter turnles, buiten op het 
veld. 
Oh, heeft niemand het je verteld?
We speelden tienbal en estafette,
elk team kon zich goed verzetten.
Echt, het was reuzefijn,
ik wou dat het elke dag deze dag kon zijn.
Flip flap flop, het is hier dat ik stop.
Straat pad laan, het is gedaan.

Amélie 3C

We zijn op sportklassen geweest! Dat was 
superleuk! We zijn gaan zwemmen, naar de 
speeltuin geweest en heel veel gesport zoals 
badminton, golf, bewegingslandschap, 
muurklimmen, atletiek en bmx. We hebben ook 
lekker gegeten zoals frietjes en groentjes, 
worteltjes met patatjes en nog veel meer.
We hebben de laatste avond ook een quiz 
gedaan. Ik was niet gewonnen, maar het was wel 
leuk! Ook in de kamer was het leuk! Ik sliep met 
Jozefien, Gitte, Sasha, Ine, Noa en Amélie. We 
hebben ons kapot gelachen. Het allerleukste 
vond ik badminton en zwemmen want daar was 
een leuke glijbaan en ik kan goed badmintonnen.
Het bmx’en was niet zo leuk, want het was 
moeilijk en er waren veel kinderen gevallen. Golf 
was ook moeilijk. Daar moest je door een gaatje 
slaan. Muurklimmen was leuk. Atletiek was 
vermoeiend, je moest veel lopen. 
Bewegingslandschap was ook leuk. Ik had het wel 
warm. Er was zelfs een springkasteel. Het was 
superleuk.

Dorien 3C
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Sportklassen
We zijn op sportklassen geweest,
dat was een groot feest.
In de slaapkamer vertelden we elkaar een mop,
en dat vond iedereen top!
In het zwembad was een brubbelbad,
maar na het zwemmen was ik kleddernat.
Het sporten was supervermoeiend,
maar wel heel boeiend.
Er was superlekker eten
en we hebben zelfs frietjes gegeten.
We hebben van alles gedaan,
en zijn naar een speeltuin gegaan.
De landbeweging was superfijn,
maar er hadden sommigen wel pijn.

Gitte 3C

We waren nog maar net vertrokken of er kwamen 
al traantjes, want ze dachten dat het veel te lang 
ging duren. Maar dat ging snel voorbij, want de rit 
was heel leuk. En toen was het zover. We waren 
op de parking. Het was wel een eindje wandelen 
en toen zagen we het gebouw. Ik sliep met 7 in 
een kamer. Ik zal even de namen zeggen: Dorien, 
Gitte, Sasha, Ine, Noa, Amélie en ik. De kamer was 
wel een beetje heel rommelig. Maar ja, het was het 
leukste ooit. Daarom deze brief.

Jozefien 3C

Als je gepest wordt, dan helpen ze je heel erg 
goed. Dan moesten de pesters een brief schrijven 
voor het kindje dat werd gepest. Als het dan geen 
lieve brief is, moeten ze opnieuw beginnen. 

Ine 3C

Dit gaat over de bijen. Op 6 juni 2018 heeft de 
meester verteld over de bijen. We hebben zelf een 
kaars leren maken met bijenwas. Dat was 
supertof. En we hebben gezien hoe de imker 
honing maakt. Want meester Pieter zijn papa is 
imker.
Een klein gedichtje:
De bijtjes zoemen in het rond en de honing is heel 
gezond. De bijtjes zoemen op de bloemen in al de 
seizoenen. 
Weetje: Een bij in de zomer leeft maar 3 weken. 
Een bij in de winter leeft 4 a 5 maanden. Een 
koningin leeft ongeveer 2 jaar. 

Noor 3C

Op sportklassen was het heel leuk. We hebben 
geslackgolft, muurklimmen, badminton, atletiek 
hebben we ook gedaan. Stoofvlees en friet was 
heel lekker. Ik zat met Neil en Lorenzo op de 
kamer. De directeur was zo lief dat wij op 
sportklassen mochten J. We hebben al reddend 
zwemmen gedaan. En we zijn al naar 
buitenspeeldag geweest en we zijn van een grote 
glijbaan gegaan. We hebben ook gevoetbald en veel 
andere dingen gedaan. We hebben op het feest van 
de meester, toen hij verjaarde, brownies gekookt 
en popcorn en chips gegeten. We dronken cola en 
andere dingen. Het was heel leuk.

Jorre 3C
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Sportdagen Lagere School
Vol enthousiasme leefden de kinderen zich uit 
op de springkastelen en het 
hindernissenparcours, de bmx-en en de 
eenwielers, het schermen en judo, de 
bumperballs en de klimmuur, het dansen en de 
go-carts….. 

't Was ferm, ‘t was tof! 

Het waren fijne en onvergetelijke dagen! 

We kijken al uit naar volgend jaar!
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Wereldbeurs
Op woensdag 13 juni was het weer heel gezellig in de lagere school. Onze zesdejaars maakten dat de 
speelplaats veranderde in een heuse wereld-reis-beurs...

Heel veel info over heel veel landen, heel veel lekkere hapjes en drankjes, kortom, SUPER!!
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Europabeurs
De leerlingen van 5de leerjaar hebben weer hun 
uiterste best gedaan om een prachtige 
Europabeurs op te stellen.

Alle landen werden op een unieke manier 
voorgesteld en ook de hapjes mochten niet 
ontbreken.

Het was een heerlijke leerrijke ervaring voor 
iedereen!

Secretaressendag
Wat je nodig hebt in ieder onderwijs,
is niet een boek of een mooie schoolreis.

Wat je nodig hebt is een wonder,
het wonder van een secretaresse, want je kunt 
niet zonder.

Iemand heeft pijn en hij komt af,
jullie helpen, dat is toch straf.

Jullie staan altijd voor iedereen klaar,
druk, druk, druk, dat is toch waar.

Je baas vraagt: “Hier, dit en dat”,
het werk van een secretaresse is toch wat.

Op de computer al dat werk doen,
van mij verdienen jullie een zoen.

Je helpt de mensen als je secretaresse bent,
Je doet wat je baas zegt, hij wordt dan verwend.

Wat ze moeten verzinnen,
Is een secretaressedag beginnen.

Jullie hebben geluk dat die dag al bestaat.
Ik hoop echt dat geen van jullie de school 
verlaat.

Loes, Lunz en Katelijne (6C)
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Bibliot

Boeken lezen was heel fijn. En om de top 10 te 
horen was heel spannend!!!

Andreas, 4B

Ik vond het leuk om de jury te mogen zijn van 
Bibliot. Het was spannend toen ze nummer 1 
gingen zeggen. Dus eigenlijk was het super!

Martijn, 4B

Ik vond de top 10 en de film als beloning leuk, 
maar jammer dat ik niet gewonnen ben. We 
hebben ook boeken gekregen voor de klas!

Imran, 4B

De boeken waren leuk om te lezen en de boeken 
top 10 was ook super spannend. Het was dus een 
super leuk Bibliot-feest!!!

Anouk, 4B

Het Bibliot-feest en de film Rosie & Mousa was kei 
leuk!!!

Berei, 4B

Ik vond het Bibliot-feest leuk. De film ook wel een 
beetje.

Wannes, 4B

Ik vond het boek “Ollie en het kronkeldier” heel 
leuk. Het boek is spannend en heel mooi. �

Phaedra, 4B

Het is heel goed dat Bibliot zijn best doet om 
kinderen te laten lezen.

Vic, 4B

Ik vond Bibliot super. Ik heb veel leuke boeken 
gelezen. Ik vond het Bibliot-feest ook wel leuk.

Nika, 4B

Ik vond het Bibliot-feest heel leuk. We kregen 
zelfs suikerwafels.

Hibah, 4B

Ik vind het leuk dat er een top 10 is want dan 
kan je die boeken halen in de bib. Ik vond het 
heel leuk dat de film Rosie & Mousa werd 
getoond.

Alexandra, 4B

De boeken lezen was leuk en het feest ook.
Luca, 4B

Bibliot was heel leuk. De film was ook leuk. De 
boeken waren ook heel leuk. De top 10 was heel 
spannend.

Felix, 4B
Beste leerlingen en ouders, wij –het vierde 
leerjaar van Abdijschool Vlierbeek– mochten 
meedoen aan Bibliot. Het leuke aan Bibliot is dat 
we de jury mochten zijn en punten geven. En 
onze eigen mening mochten geven.

Daan, 4B
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Ik vond de top 10 leuk. Het was super spannend. 
Op het einde mochten we een film kijken en dat 
was heel leuk!

Nona, 4B

Ik vond het super om zoveel boeken te mogen 
lezen! En ook om naar het Bibliot-feest te mogen 
gaan. De top 10 die ze bekend maakten was super 
SPANNEND!!!!

Hanne, 4B

Ik vond het leuk dat wij de jury mochten zijn over 
de boeken.

Jasper, 4B

Ik vond het leuk dat we de jury mochten zijn om 
op de boeken te stemmen. Het was een hele leuke 
film.

Vik, 4B

Het Bibliot-feest was heel leuk. Eerst gingen ze de 
top 10 vertellen en dan hebben we een film 
gekeken (Rosie & Mousa). Toen we naar buiten 
gingen kregen we allemaal een suikerwafel.

Lena, 4B

Ik vond het boek “De geheime zolder” het leukste 
en spannendste boek van Bibliot.

Maarten S., 4B

Ik vond het tof omdat ik iemand daar ken. De film 
vond ik super tof.

Jaco, 4B

Ik vond dat er veel leuke boeken waren.
Maarten V., 4B

Wij mochten jury zijn over de boeken en je kon 
ook een boek winnen: als je 4 boeken leest, 
schrijven ze die boeken en je naam op een 
papiertje. Dan trekken ze een kaartje: mijn naam 
stond erop, dus ik won een heel leuk boek!

Geike, 4B

Ik vond het superleuk. Het Bibliot-feest en de film 
van Rosie & Mousa. De wafel was lekker.

Louise, 4B

Ik vond het leuk aan Bibliot dat je eigenlijk veel 
boeken moest lezen die je nog niet kende.  En dat 
je leert niet alleen boeken te lezen van dezelfde 
schrijver. Het Bibliot-feest was ook heel leuk.

Lucia, 4B

Een paar maanden geleden begon onze klas 4C 
en andere klassen te lezen voor Bibliot. We 
moesten minstens 4 boeken lezen. Per boek 
moest je een rapportje invullen en een punt 
geven hoe je het boek vond. Op 8 mei was het 
Bibliot-feest. Dan werd de top tien uitgereikt. Op 
1 stond “Een jongen met de naam Kerstmis”. Het 
boek dat ik heel goed vond en een tien gegeven 
heb is "Koning Eddie". Ik heb het boek ook zelf 
en bijna heel de klas heeft het gelezen. Daarom 
misschien dat het op nummer vijf staat. We 
hebben ook een film gezien.

Kasper R., 4C
 
Heel het 4de leerjaar deed mee aan Bibliot. Op 8 
mei was het Bibliotfeest. Het was in Leuven in 
30CC. Ze deden het om kinderen te laten lezen 
en om zin te laten krijgen om te lezen. We 
moesten ook een pasje en een rapportje 
schrijven. Ik vond het leuk en goed om ook eens 
te lezen!

Lore, 4C
 
Wij van 4C gingen naar het Bibliotfeest. Het was 
in 30CC en op 8 mei. Je moest minstens 4 
boeken gelezen hebben. Er was een uitreiking. 
We gingen omdat we uitgenodigd waren. Ik vond 
het leuk omdat er film was.

Kasper B., 4C

Bibliot
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Bibliot

Bebat
Dankzij onze laatste inzameling van batterijen 
hebben we onze kleurige collectie banden weer 
wat kunnen aanvullen.

Uiteraard mogen jullie batterijen blijven 
verzamelen en binnenbrengen!
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Mos
De weergoden waren ons goedgezind op zaterdag 24 maart. Een uitbundige zon en geen spatje regen, ideaal 
klusweer. Dat lokte veel volk naar onze school, ouders en leerkrachten gingen éénsgezind aan het werk.

Er stonden heel wat werken op de agenda, schilderen, herstellingen uitvoeren her en der en uiteraard ook 
heel wat groenwerk.

We wilden de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar al lang meer – groene – speelruimte geven. 
Net als in de wijkafdeling Liemingen, hebben we nagedacht om de kinderen extra speelplaats te bieden met 
meer uitdagingen. Daarom is de speeltuin open gemaakt, zodat de kinderen bij goed weer kunnen ravotten 
in de modderkeuken of rondlopen in de tuin. Een handje duidt aan wanneer onze koters vrije toegang 
hebben. Om ervoor te zorgen dat de tuin ook zonder voortdurend toezicht veilig is, werd de uitkijktoren 
die niet langer stabiel was afgebroken. De bomen werden gesnoeid en onkruid werd gewied. Zo ligt alles er 
weer netjes bij, klaar om opnieuw te planten en te zaaien. 
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Werken in de tuin 
De leerlingen van de lagere school krijgen sinds kort de kans om dinsdag tijdens de middagspeeltijd de 
schooltuin te onderhouden. Ze genieten van wieden, planten, zaaien en water geven.

Vastenproject
We waren heel blij en heel trots dat we een 
cheque met het mooie bedrag van 9.634,61 euro 
konden overhandigen aan Mieke Dodion van 
Misingi.

Zij zal er voor zorgen dat het geld goed besteed 
wordt. Ze beloofde ons ook op de hoogte te 
houden, we mogen volgend schooljaar dus een 
verslagje van haar verwachten.

Wordt dus zeker vervolgd!!
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Eerste communie
Donderdag 10 mei was een heel speciale dag voor 
een groep leerlingen uit het 2de leerjaar: zij 
mochten voor het eerst de communie ontvangen.

Een dikke proficiat aan alle communicanten en hun 
families!

En natuurlijk veel dank aan de vrijwilligers voor de 
voorbereiding.
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Vormsel
Op zondag 8 april ontvingen leerlingen uit het zesde leerjaar hun vormsel in de kerk van de Abdij van 
Vlierbeek.

Proficiat aan de gevormden en hun families! Hartelijk dank ook aan de catechisten voor de uitstekende 
begeleiding. 
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Aalborg City Cup
Wij gingen met onze ploeg van woensdag 9 mei tot zondag 13 mei naar een groot voetbaltornooi in 
Aalborg in Denemarken (Aalborg city cup). De meeste gingen met de auto (12 uur) en een paar met het 
vliegtuig (2 uur). Het was heel mooi weer in Aalborg. 

We waren met 2 ploegen van OHL en sliepen in een jeugdherberg dicht bij het tornooi. Onze oude vriend 
Tim was er ook. Door hem deden we mee aan dit tornooi. Tim is een jongen die uit Denemarken komt en 
door zijn vader die hier in Leuven moest komen werken wou hij hier komen voetballen en zo kwam hij in 
onze ploeg. Tim is een hele goede voetballer. We hebben voor hem gesupporterd en zij voor ons team. Het 
team heette HSK of Hadsten Sport Klub. We hebben jammer genoeg niet tegen hem gespeeld. Het was heel 
gezellig en we hebben ook goeie vrienden ontmoet daar. Wij hopen dat Tim en zijn ploeg het nog goed gaat 
doen. BEDANKT TIM! 

Dag 1: Om 07:15 wakker om te gaan onbijten.                                                                                                           
            Schema: wedstrijd 1 tegen Rustad Fotball-2 (uit Noorwegen 4-1 gewonnen)
                         wedstrijd 2 tegen Hadsten SK-4 (uit Denemarken 1-0 gewonnen)
            En na een vermoeiende dag om halftien naar bed. 
Dag 2: Terug om 07:15 wakker om te gaan onbijten.
            Schema: wedstrijd 3 tegen Aalborg Freja-2 (uit Denemarken 4-2 gewonnen)
                         (Dat was de groepfase. Nu zitten we in de laatste 16)
                         wedstrijd 4 tegen Aalborg Freja-1 (uit Denemarken 0-1 verloren)
                         wedstrijd 5 tegen RB 1907 (Denemarken 5-0 gewonnen)          
Dag 3: Wakker om 07:00 om te gaan genieten van onze laatste dag tornooi in Denemarken
            Schema: wedstrijd 6 tegen FC Skanderborg (Denemarken 0-1 verloren)
                         wedstrijd 7 tegen FC Wacker Lankwitz (Duitsland 5-0 gewonnen)
            Op het einde heeft een ploeg uit Bremen het tornooi gewonnen

Jens Simon Dries 
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Familienieuws
Geboortes

29 maart 2018
Wout en Stan
Zoontjes van Lore en Joris
Broertjes van Tuur (K3A) en Janne (3A)

17 december 2015
in België sinds 12 april 2018
Sara
Dochtertje van Carina en Bjorn
zusje van Martha (K2B) en Simon (2C)

15 april 2018
Yoko
Dochtertje van Sien en Pieter-Jan
Kleindochtertje van Juf Gerd uit de Liemingen

11 juni 2018
Dre
zoontje van juf Hanne en Vince
kleinzoontje van juf Gerd

11 juni 2018
Lily
dochtertje van Eva en Filip
zusje van Kasper (K1B)

Klimaatraad
Suzanne uit 5C heeft dit schooljaar 4 woensdagnamiddagen deelgenomen aan de kinderklimaatraad. Ze 
dacht samen met andere leeftijdsgenoten na over hoe we Leuven meer klimaatneutraal kunnen maken 
tegen 2030. Hun geweldige ideeën mochten ze voorstellen aan schepen voor leefmilieu Mohammed 
Ridouani en de klas mocht gaan luisteren hoe goed ze dit deed. 



Pyjama-pannenkoekendag
De leerlingenraad organiseerde een echte pyjamadag en de leerkrachten maakten van die dag gebruik 
om hun tegenprestatie van de één tegen allen uitdaging van het schoolfeest te doen, nl. pannenkoeken 
bakken!

Topdagje in onze school!
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