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Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,
 

Nadat er in maart een aantal koude-records sneuvelden, hopen we dat de lente nu stilaan toch achter de 
hoek loert.
 
En met al dat nieuwe leven, is het ook weer tijd voor een nieuwe Flapuit. Wat kunnen jullie zoal verwachten 
in dit nummer?
 
Er werd samen carnaval gevierd, getuige het mooie fotoverslag verderop in dit nummer.
 
Er komt eindelijk een antwoord op de vraag die op iedereens lippen ligt: “Hoe zou het nog zijn met de 
schoolkat”? 
 
We krijgen een inkijk in het leven zoals het is in de kleuterklas, waar er over de ruimte geleerd werd, waar 
er lekker gekookt werd, en nog zoveel meer. 
 
Verder werden er ook buikjes rond gegeten op de restaurant-dag, en werd er gestopt voor koffie en 
chocomelk voor Broederlijk Delen.
 
Ook zijn de kleuters gaan zingen in Ter Vlierbeke, werd een inclusieproject met Ter Bank opgestart, werd er 
hockey gespeeld in Barcelona, werd er druk gedebatteerd in de leerlingenraad, en duchtig gequizd op de 
jaarlijkse Abdijschoolquiz. 
 
Tenslotte wordt er ook een oproep gelanceerd om de TV van de kleuteropvang te vernieuwen.
 
Jullie Flapuit-redactie
redactieflapuit@gmail.com
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Woordje van de directeur
Beste lezers,

In mijn voorwoordje van deze Flapuit wil ik het 
voor één keer alleen maar hebben over een super-
kleuterjuf uit onze school.

Misschien hebben jullie het hier of daar wel 
opgevangen, maar wij nemen aan het eind van deze 
maand maart afscheid van onze juf Krisje.

Een afscheid dat ze liever op het einde van het 
schooljaar had gezien om op een fijne manier 
afscheid te kunnen nemen van haar rupsenklas, 
maar dat er nu toch plots komt.

Niet makkelijk voor haar…

We nemen afscheid van een juf in hart en nieren, een kleuterjuf zoals je ze nog zelden vindt.

Heel gevoelig voor haar kinderen, met veel aandacht voor iedere kleuter in haar klas. Heel creatief, heel 
muzikaal, steeds paraat met de gitaar...

Elk rupsje in haar klas groeide op eigen tempo uit tot een mooie vlinder.

Heel veel aandacht ook voor "haar" abdijschool, als op en top Vlierbekenaar. Je kan steeds op haar rekenen: 
restaurantdag, schoolfeest, klusdag...

Een voorbeeld voor haar collega's, al ziet Krisje, in al haar bescheidenheid, dit zelf zeker zo niet.

Geniet van je welverdiende pensioen, Krisje, al ben ik zeker dat we je snel en vaak terug zullen zien!
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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, Mieke Frans, David Herbots, Katia Lauwers, Toon Leroy, Dieter Peeters, 
Jan Van Espen. Suggesties & ideeën: redactieflapuit@gmail.com 



Nieuws van het oudercomité
In deze rubriek schrijven Koen en Gianni graag enkele woordjes over het reilen en zeilen binnen het 
oudercomité. Deze keer zijn Koen en Gianni echter hun schrijfmachine kwijt geraakt: nu staat er geen 
tekstje in de Flapuit!

Kan jij Koen en Gianni helpen hun schrijfmachine terug te vinden, zodat ze voor de volgende Flapuit wel 
weer een tekstje kunnen schrijven?
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Dozenpret! 
Ik stapel dozen op 
elkaar, 
een hoge toren, bijna 
klaar … 
Dozen groot en dozen 
klein 
met dozen spelen vind 
ik fijn!  
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Het leven zoals het is: De instapklas

Wat een smulberen zitten er in onze klas. Dit heb ik kunnen 
ontdekken tijdens onze projectweken ‘Aan tafel’.  

*** 
We hadden ouders gevraagd om iets te komen ‘koken’ in onze 
klas. Tal van reacties kwamen binnen. Zo hebben we pizza’s 
gemaakt, vanillepudding gekookt, pannenkoeken en wafels 
gebakken.  

*** 
Nogmaals een dikke dank je wel aan (groot)ouders. De kleuters 
en ikzelf hebben er enorm van genoten.  

*** 
We hadden ook een klein rustig momentje in de klas. Zo 
mochten we op de rug van een vriendje een ‘pizza’ maken.  
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Het leven zoals het is: K1A
Nieuws uit de kikkerklas van alle kikkertjes en Juf Viviane 
  
? Wisten jullie dat er in september een nieuw vriendinnetje in onze klas is komen wonen? 
? Wisten jullie dat er in oktober een vriendje van Karoo langs kwam? 
? Wisten jullie dat de mama van Karoo, Karoo kwam zoeken en toen ook maar in onze klas    
   bleef samen met haar wiegedoek? 
? Wisten jullie dat rond ons thema 'aan tafel' ook de papa van Karoo langs kwam met   
   zijn kookpot en lepel om waterplantjessoep te maken voor zowel zijn familie, als ook voor  
   ons? 
? Wisten jullie dat toen we een 'drukke week' hadden (waarin we zo intens speelden dat 
onze  
  wangen zo rood zagen als een tomaat) de drieling broertjes van Karoo de familie kwamen  
  vervolledigen? Ti, Ta en To zijn altijd in voor een grapje en een spelletje en wonen samen  
  in een doos. 
? En wisten jullie dat waarschijnlijk de oma's en opa's ook nog een kijkje komen nemen? 
  
Nééééééééé!!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan hier het verhaaltje van klaspopje Karoo. 
 
Karoo voelde zich wat eenzaam en zocht een hele hoop nieuwe vriendjes. Zo kwam zij 
terecht in onze kikkerklas. Al vlug was zij een vriendje dat niet meer weg te denken was. 
En op een dag kwam haar vriendje, namelijk Vrietje, haar vriendinnetje Karoo opzoeken in 
onze klas. 
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Het leven zoals het is: K1A
Mama van Karoo kwam er later ook bij en bracht haar wiegedoek waarin vroeger Karoo 
geknuffeld en gewiegd werd mee. Tijdens onze projectdagen ' aan tafel' had de papa van 
Karoo zijn kookpot mee om voor ons waterplantjessoep te maken. Ti, Ta en To, de drieling 
broertjes van Karoo zijn altijd superdruk en in voor een spelletje. Daarom vonden de oma's 
en opa's maar dat zij ook maar in de kikkerklas moesten komen wonen. 

Hiermee is de familie bijna 
volledig. Tijdens de voorbije 
k o u d e d a g e n k r e e g d e 
kikkerfamilie ook een warme 
sjaal en kropen Ti, Ta en To in 
hun doosje dat we lekker warm 
hadden gemaakt met pluimpjes. 
Je kan er ook een kriebelmassage 
kan geven zodat Ti, Ta en To 
lekker rustig worden. 
We wachten nu nog vol ongeduld 
op de oma's en opa's....... 
 
Groetjes uit de kikkerklas 
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Het leven zoals het is: K1B
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Het leven zoals het is: K2A
 

EXPERIMENTEREN, PROBEREN EN LEREN 

 

Professor spelen was een hele klus.  Met onze witte schort deden we allerlei proefjes. 

Van statische elektriciteit tot spiegelen, maar ook verven in zout, bellen in bellen blazen, 
raketten laten afschieten met een ballon en een rietje. 

Met de vrieskou lieten we een gekleurde waterballon een nachtje in de kou staan.  De dag 
daarna mochten de ijsballen in onze experimenteerbak, daar konden we met allerlei 
pipetten, proefbuisjes, spuiten, pincetten en gekleurd water, proefjes doen.   

Het was een super TOF thema.     
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Het leven zoals het is: K2B
De klas van juf Christine naar het circus! 
  
Vorige week gingen de kleuters van de tweede kleuterklas van Juf 
Christine naar een circusvoorstelling te Leuven.  
De mooie, oude Predikherenkerk was omgetoverd tot een heuse 
circustent. Overal waren er leuke doe-activiteiten die we onder 
deskundige begeleiding van ”Cirkus in beweging" mochten uitproberen. 
Kan jij op een reuze bal staan en langzaam je armen strekken?  
Lukt het jou om zoals een aapje te hangen en ook proberen te 
schommelen?  
Of stappen we eens over een heuse spankoord zonder hulp?   
  
Het was soms moeilijk, dan weer iets makkelijker maar het was leuk, 
genieten deden we en dat zie je op deze foto's! 
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Het leven zoals het is: K3A
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Het leven zoals het is: K3A
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Het leven zoals het is: K3B

De eerste twee weken van januari vertoefden we in de 
ruimte. Nadien maakten we een kunstwerk voor de 
restaurantdag en gingen we aan  tafel in ons 
wereldrestaurant.  
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Het leven zoals het is: K3B

We maakten prikhapjes, pizza’s, 
worstenbroodjes, bananenmilkshake en 
ook nog poffertjes. We proefden zure, 
zoute, zoete, bittere smaken en de 
Poolse oliebollen van Vette Donderdag. 
Dank u wel aan alle mama’s die ons 
begeleidden. 
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Omloop van de Liemingen 

Op woensdag 7 februari 2018 werd de 
allereerste omloop van de Liemingen gereden. 4 
wielrenners hadden zich goed voorbereid om te 
rijden op een toch wel superzwaar parcours. Er 
was massale belangstelling en de “pers” was 
eveneens vertegenwoordigd.  
 
Ronsmans was in topconditie en straalde 
zelfvertrouwen uit. De Proost en Lemaitre  
hadden er ook vertrouwen in. Sente was eerder 
teruggetrokken en stil.  

Ronsmans ging er als een speer vandoor met 
De Proost en Lemaitre in achtervolging, 
Sente deed het rustig aan. Na 2 ronden deed 
er zich iets eigenaardigs voor: Ronsmans 
stopt voor de streep, De Proost valt en 
Lemaitre heeft bandenpech. Hierdoor kan 
Sente ze alle drie inhalen en wint deze 
prachtige wedstrijd. Klein dankwoordje aan 
de verzorgers van de renners en de 
plaatselijke reporter. Het was een topdag!!  

Het leven zoals het is: Liemingen
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Het leven zoals het is: Liemingen
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Restaurantdag
Voor mij altijd een speciaal moment zaterdagochtend. �
De school, met de hulp van vele mensen, de voorbije dagen omgetoverd tot een heel groot restaurant. �
Alles klaar, nog heel stil en dan... �
frieten bakken, sla kuisen, steaks bakken, taarten snijden, drank uitschenken, koffie zetten, afwassen, tafels 
afkuisen, tafels dekken, drank ronddelen, soep uitscheppen, kroketjes bakken, eten uitscheppen, soep 
opdienen, mensen een tafel geven, eten opdienen, afdrogen... even uitrusten, en dan... frieten bakken, sla 
kuisen, steaks bakken, taarten snijden, drank uitschenken, koffie zetten, afwassen, tafels afkuisen, tafels 
dekken, drank ronddelen, soep uitscheppen, kroketjes bakken, eten uitscheppen, soep opdienen, mensen een 
tafel geven, eten opdienen, afdrogen... �
en dan... kuisen, tafels sleuren, stoelen wegbrengen, borden, bestek, glazen, kommen terug in de kast, vloer 
oprollen, turnmateriaal terugzetten... �
en dan... rond 23 uur alles klaar, keert de rust van vanmorgen terug!�
Bedankt aan alle helpers en heel speciaal aan Eva, Mieke, Annick, Martine en Sophie voor de perfecte 
organisatie!!
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Carnaval
Wat waren jullie weer fantastisch. We hadden hier nog 387 bladzijden kunnen vullen ... maar dan ging deze 
Flapuit niet meer in jullie boekentas !

Alle foto’s kan je altijd ook vinden op: https://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/ à “foto’s”
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Carnaval



Koffiestop Broederlijk Delen
Vrijdag 2 maart 2018:

Het was koud, het sneeuwde, er was veel wind... Perfect weertje!
Perfect weertje om een kop koffie of een warme tas chocolademelk te drinken.
Helaas maakte dit weer dat het minder gezellig was om nog wat te blijven keuvelen. Iedereen maakte dat 
hij of zij snel naar binnen of naar huis kon.
De opbrengst lag dit jaar dus iets lager dan de andere jaren, we verzamelden € 758, maar de verkoop 
van de kaartjes maakte veel goed, want de mooie kaartjes gingen vlot van de hand.

Bedankt aan iedereen voor de steun!!
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Zullen we eens samen zingen?
Vrijdag 23 februari gingen de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar oude liedjes zingen in het 
woonzorgcentrum ‘Ter Vlierbeke’. Ze brachten liedboekjes mee voor de bewoners en die konden zo ook 
meezingen.

Schoolkat
Een paar Flapuits geleden hebben we onze schoolkat – die gevonden was in de school - in de verf 
gezet. Kort daarna werd ze geadopteerd door juf Julie en gaat het supergoed met haar. Voor de 
kinderen die haar missen, hieronder vind je alvast wat foto‘s !
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Leerlingenraad
Tijdens de leerlingenraad zijn er weer heel wat 
toffe ideeën van de kinderen gekomen. We hebben 
er 1 idee uit gekozen om deze leerlingenraad rond 
te werken. Een pyjama-dag met de hele  school. 
Deze zal in mei of juni doorgaan. We gaan dan 
onze mooiste pyjama of onesie aandoen. 
Daarnaast willen we een kussengevecht doen en ‘s 
middags een pyjamafuif op de speelplaats met een 
pyjamadans. 

We kijken er al naar uit. Meer informatie krijg je 
later nog van ons.

Zullen we eens samen helpen?
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Hockey-toernooi in Barcelona
Dag kinderen,

Wij namen samen met onze hockeyploeg deel aan een 
Nationaal toernooi waar ploegen van Europa naar 
Barcelona gingen.

Dag 1: We zijn met het vliegtuig vertrokken naar 
Barcelona. Toen we aan kwamen in Barcelona gingen we 
met de bus naar ons hotel daar hebben we onze spullen 
gelegd en zijn we gaan eten. Daarna zijn we naar een 
voorstellling van Picasso geweest, daarna moesten we 
jammer genoeg direct gaan slapen.

Dag 2: De nacht zat erop en het was tijd voor het 
ontbijt. Toen zijn we de Sagrada Familia gaan bezoeken. 
Daarna zijn we onze eerste 2 wedstrijden gaan spelen 
met een goede uitslag namenlijk 4-0 en 7-0. Na die 2 
wedstrijden zijn we het stadion van Barcelona (Camp 
Nou) gaan bezoeken. Daarna zijn we frietjes in een 
restaurant gaan eten maar wel niet zo lekker als in 
België. En zo is er weer een spannende dag voorbij 
gegaan.

Dag 3: Nieuwe dag, nieuwe kansen. We mochten 2 wedstrijden spelen met een uitslag van 1-1 en 3-1. 
Waardoor we ‘s anderendaags de finale mochten spelen. Om de dag te eindigen zijn we nog lekker gaan 
eten.

Dag 4: De dag begon met een mooi zonnetje. Want het was een belangrijk dag, de dag van de finale. 
Dankzij de moeite van de ploeg hebben we de finale met 3-0 gewonnen. We moesten ons haasten voor het 
vliegtuig, maar we hebben het wel gehaald. Dat was onze reis.

Groetjes Olivier en Eliot

Quiz
De turnzaal was weer goed gevuld, die zaterdagavond 20 januari. 54 ploegen namen deel aan onze 
16e editie van de Abdijschoolquiz... Een gezellige drukte! De sfeer zat er goed in, en daar had een 
hele leuke en gevarieerde quiz een groot aandeel in! Johnny Lipstick ging met de eer van de eerste 
plaats lopen. We wensen hen nogmaals een dikke proficiat en maken graag afspraak met alle 
ploegen voor de volgende editie.
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Inclusieproject
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Inclusieproject
Emelien is onze vriend. De rest van de denkersklas 
zijn ook onze vrienden.
We hebben spelletjes met elkaar gespeeld. In ons 
groepje hebben we uno en memory gedaan.
Rezwan en Emelien zijn gewonnen met uno.  
Memory hebben we niet uitgespeeld omdat het 
speeltijd was. Er waren nog heel veel andere 
spelletjes.
Tijdens de speeltijd hebben we met de 
denkersklas op de speelplaats gespeeld.

Ruben, Rezwan en Robin

Hallo, wij zijn Kamil, Kobe en Tuur.
Jonas van de denkersklas zat in ons groepje.
Het was heel leuk om met Jonas te spelen.  We 
hebben jenga en ganzenbord met Jonas gespeeld.
Op de speelplaats hebben we met hem tikkertje 
knack worst gedaan.
We gaan hem nog eens ontmoeten. Dat is kei 
leuk!

Kamil, Kobe en Tuur

In januari hebben we ons voorgesteld met een 
brief en foto’s.  
De denkersklas heeft ook een brief naar ons 
geschreven met foto’s.  
In de denkersklas zitten 8 jongens en 0 meisjes. 
Wij hadden vrijdag 16 februari heel veel zenuwen 
om hen te ontmoeten. Zij hadden ook veel 
zenuwen.
Zij zijn bij ons gezelschapsspelletjes komen spelen. 
Dit schooljaar gaan we dit herhalen.  Het was leuk.

Lander en Wout

Wij hebben ons voorgesteld. De denkersklas heeft 
brieven naar ons gestuurd. Wij hebben dit ook 
gedaan. Wij hebben leuke spelletjes gespeeld.

Frederieke, Tess en Yentl

Vrijdag is de denkersklas gekomen.
We hebben al 8 brieven en 11 foto’s gekregen.  
Zij leggen uit hoe hun klas werkt en hoe de klas 
eruit ziet. Dit hebben wij met onze klas ook 
gedaan. Het is heel verschillend.
We hebben onderuit en vier op een rij gespeeld. 
Ze hebben op onze speelplaats mogen spelen.
Het was heel leuk. We gaan ze nog eens 
terugzien.

Klaas en Jonas

We hebben ons voorgesteld aan de denkersklas. 
De denkersklas heeft dit ook gedaan. We hadden 
Duino in ons groepje.  We hebben vier op een rij 
gespeeld. Duino was er een kampioen in.
Het was zeer tof.

Floris, Mathias en Iker

Vrijdag 16 februari is de denkersklas gekomen.  
Ze kwamen in de namiddag.  
Eerst hebben we ons voorgesteld. Daarna 
hebben zij zich voorgesteld.  
Wij hebben spelletjes gespeeld. In ons groepje 
zat Fabio.  
De denkersklas waren met 8 jongens.  
We hebben al 8 brieven en foto’s gekregen. 
 Ze mochten ook mee op de speelplaats. 
 Het was zeer tof.

Thomas, Gennaro en Oscar

We hebben ons voorgesteld. De denkersklas 
heeft ons een brief en foto’s gestuurd. Wij 
hebben ook brieven geschreven en foto’s 
opgestuurd. Zij gaan ons een kaartje sturen als 
ze op sportklassen zijn.  
We hebben gezelschapsspelletjes gespeeld.  We 
hebben ganzenbord en uno gespeeld.
Het was heel leuk.

Pixie en Roselinde



Gespreksavond: Nieuwe Autoriteit
Is de slinger na de “oude autoriteit”, waarin door kinderen altijd braaf geluisterd moest worden en 
ongehoorzaamheid al dan niet fysiek bestraft werd, teveel doorgeschoten naar de andere kant? Zijn we als 

ouders allen bezig met onze kinderen te veel te verwennen, hen te veel inspraak te geven, waardoor ze 

geen grenzen meer kennen?

Op een druilige donderdagavond in maart werd rond dit thema een gespreksavond georganiseerd in de 

oude turnzaal en werd een alternatief voorgesteld, namelijk Nieuwe Autoriteit. Dat we allen wel benieuwd 

waren naar dit beestje, getuigde de talrijke aanwezigheid van ouders en leerkrachten op deze avond.

Katrin Timmermans gidste ons door het gedachtengoed van de Nieuwe Autoriteit. Dit model, dat door 

Haimer Omer werd opgesteld, werd geïnspireerd door Ghandi en Martin Luther King, die op een 

geweldloze manier toch verandering konden teweeg brengen.

Het model stelt dat verbinding zoeken met je zoon of dochter heel belangrijk is, maar dat je zeker ook 

grenzen mag en moet stellen, zolang je dit op een verbindende manier blijft doen: een warme en zorgzame, 

maar ook waakzame opvoeding.

Nieuwe autoriteit vertrekt vanuit vijf pijlers, die hier samen kunnen voor instaan: aanwezigheid en nabijheid 

van de ouders in de leefwereld van zoon/dochter, als ouder heel bewust de controle behouden over jezelf, 

samenwerken met ouders, grootouders, leerkrachten en andere sleutelpersonen, op een transparante 

manier, en ten allen tijde blijven investeren in de relatie, ook en vooral als het minder goed gaat.  

Geprikkeld door de Nieuwe Autoriteit? Je kan er meer over lezen in het boek ‘Geweldloos verzet in 

gezinnen: Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten.’, 
te koop bij de betere boekhandelaar.

Ook de resultaten van de bevraging die gelanceerd werd naar aanleiding van deze gespreksavond willen we 

jullie niet onthouden:
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Mag je zeggen: "gewoon omdat ik het zeg” i.p.v. uit te 
leggen waarom je iets belangrijk vindt?

Denk je wel eens: "Ik zal maar toegeven, anders is het 
weer miserie?"

Mag je lezen welke berichtjes je zoon/dochter op zijn/
haar GSM krijgt?

Denk je soms dat je beter wat minder streng zou 
zijn?

Als je kind op school straf krijgt, trek je dit dan in 
twijfel?

Mag je je dochter/zoon thuis straf geven voor iets dat 
op school is gebeurd?

Ja Nee 
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Familienieuws
Geboortes

16 december 2017
Marcel
Zoontje van Alexandra en Koen
Broertje van Cesar (K1C) en Juliette (K3B)

22 januari 2018
Leon
Zoontje van Astrid en Tomas
Broertje van Lisa (K3A), Lois (2B), Arthur (4A) en 
Oliver (6B)

6 maart 2018
Catherina
Dochtertje van Sara en Bram
Zusje van Penelope (K2A) en Isabella

Overlijdens

24 december 2017
Dries Rymenans
Zoon van Gerda en Benny, oud-leerling van onze 
school

4 januari 2018
Jan De Saedeleer
Man van Greet Liekens (onze ICT-coördinator) 
Papa van Vincent en Laurenz

4 januari 2018
Paula Renders
Mama van juf Krisje (K1A)

6 januari 2018
Alfred Verheyden
Opa van Amber (K3B)

11 januari 2018
Rosa Willems
Schoonmoeder van juf Veer (2C)

8 februari 2018
Fernand Van den Berghe
Opa van Elise (3A)

28 februari 2018
Alex Jiroflé
Opa van Milan, Kaylie (6C) en Nyah (2B)

3 maart 2018
Daniella Smet
Oma van Karlien en Emelie (6C)
Schoonmoeder van juf Dominique (2B)

Opvang-TV
De TV in het atrium –waarop de kindjes in de 
opvang ‘s avonds of bij slecht weer al eens een 
filmpje mogen kijken– is stilaan aan vervanging toe.

Voor we ons een splinternieuwe TV aanschaffen, 
willen we hier eerst een oproep lanceren: heb je 
een recente flatscreen TV die niet gebruikt 
wordt? Laat het ons dan weten!

Let op: we kunnen enkel een recente en goed 
werkende flatscreen TV aanvaarden. Denk eraan 
dat het goed moet zijn voor de kinderoogjes.

Graag eerst contact opnemen met het 
secretariaat, met een korte beschrijving en/of foto 
van het toestel.

secretariaat@vrijebasisschoolvlierbeek.be
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