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Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,

De winter is eindelijk in het land geslopen, dus dikke handschoenen, dikke pull, dikke jas,... en ook een dikke 
Flapuit! Neem een dekentje en kruip gezellig in de zetel.

Wat hebben we zoal in deze Flapuit staan?

Natuurlijk, de komst van de meest wijze man ... Sinterklaas! Wat een feest opnieuw, want gelukkig was 
iedereen weer braaf dit jaar.

Natuurlijk moesten we eerst het Pietendiploma halen ... kijk maar eens naar de mooie foto‘s uit de turnles.

In het „Leven zoals het is“ gaan we deze keer eens kijken naar het 5de en 6de leerjaar.

In het vriendenboekje zal je Mathilda wat beter leren kennen. Vlug daarheen!

Je vindt in deze Flapuit ook nog nieuws over de boekenbeurs,... en nog veel meer.

En laten we allemaal maar eens goed gek doen tijdens de kerstvakantie. Dat hebben jullie allemaal heel hard 
verdiend.

Jullie Flapuit-redactie

redactieflapuit@gmail.com

Inhoud
Rond de toren -- 2 Filmavond & Oudercafé -- 23 

Woordje van de directeur -- 3 Boekenbeurs -- 24 
Nieuws van het oudercomité -- 4 Grootouderfeest -- 25 

Het leven zoals het is: 5de en 6de lj. -- 5 Familienieuws -- 27 
Sinterklaas -- 16 Dag van het kind “Doe-eens-gek” -- 27 

L.O. … pieten training! -- 19 Vriendenboekje: Mathilda -- 28 
MOS -- 22 

2 



Woordje van de directeur
Beste meisjes en jongens, mama’s en papa’s,

Het eerste trimester van dit schooljaar loopt alweer 
op z'n eind en terwijl ik dit woordje schrijf, wordt 
iedereen stilaan zenuwachtig. Het is dan ook bijna 
Sinterklaas.

Met ons jaarthema "zullen we eens samen" hebben 
we de voorbije maanden enkele toffe dingen gedaan..., 
als het maar samen was!

Samen naar het bos, samen met de peter-meter klas, 
samen met de vriendjes van de klas...

Ook met de juffen en de meesters hebben we eens 
samen croque-monsieurs gebakken, soep gemaakt en 
eens samen ontbeten…

De filmavond voor de kinderen met het bijhorende 
café voor onze ouders was een regelrecht schot in de 
roos, (dankjewel juf Sylvie, dat was een leuk idee!) en 
zoals ik van velen hoorde: "voor herhaling vatbaar".

We besloten de lichtjestocht en dit nieuwe initiatief jaar om jaar af te wisselen ten voordele van één van de 
goede doelen van de warmste week.

Volgend jaar dus wellicht terug een lichtjestocht!

Als doel kozen we Villa Clementina. We zijn blij dat we ook dit jaar een mooi bedrag kunnen schenken. We 
zamelden dankzij jullie ongeveer € 1700 in.

Mag ik onder het thema "samen gek doen" nog een toffe anekdote vertellen?

Na het grootouderfeest van de wijkschool stond ik na school aan de poort van de hoofdschool bij juf 
Evelyn en Julien van haar klas. Als de juf me vraagt hoe het feest was geweest en ik antwoord dat het heel 
leuk was, zegt ze met gespeelde verontwaardiging: "En wij waren niet uitgenodigd!" 

Als ik daarop antwoord:"Neen, er waren al genoeg gekke mensen!" zegt Julien zonder verpinken: "En jij was 
wel uitgenodigd...?" 

Schitterend toch!!! 

En dan wordt het stilaan tijd voor de gezellige avonden van het eindejaar.

Voor onze kinderen kan het niet meer stuk: zij zeggen op 1 januari 2018 bijna 2300 keer "Gelukkig 
nieuwjaar". 

Ik hoop samen met jullie dat al jullie wensen voor het nieuwe jaar mogen uitkomen!!

Een hele fijne Kerstperiode en een gezellige start van 2018!!!

Dieter
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Nieuws van het oudercomité
Het waren weer drukke maar zeer leuke en boeiende 
dagen voor onze school en het oudercomité.

De jaarlijkse boekenbeurs was wederom een groot 
succes dankzij de toewijding en de perfecte 
organisatie vanwege de werkgroep LEESPLEZIER. De 
flinke opbrengst wordt aan nieuwe leesboeken 
besteed.

Meester Dieter had het lumineuze idee om het 
oudercafé, een activiteit van de werkgroep SPEL- EN 
OUDERCAFE, samen te laten vallen met de filmavond 
van de leerkrachten (ten voordele van Villa 
Clementina). Deze tandem was onverwacht een 
absolute en supergezellige voltreffer. Voor vele ouders 
had de film wellicht wel wat langer mogen duren… 

Onze kinderen groeien snel, ouders komen en gaan 
op onze school... Werkgroepverantwoordelijke 
Geertje van de werkgroep VEILIGHEID zal eind dit 
schooljaar afzwaaien. Gelukkig is er opvolging om de 
werkzaamheden van deze belangrijke werkgroep 
voort te zetten. 

Graag zouden wij een warme oproep willen doen 
aan alle ouders met een boeiend en/of handig 
beroep (brandweerman, tuinman, artiest, schrijver, 
dokter, verpleger, advocaat, politie-inspecteur, 
schrijnwerker, elektricien, informaticus, kunstenaar, 
kok, etc…) of met een handige en/of te gekke 
hobby, die hun ervaringen (occasioneel) ten dienste 
willen stellen van onze school of het oudercomité, 
om zich te melden. Ben jij zo’n mama of papa? Stuur 
dan vlug een mailtje naar Koen of spreek hem of 
Gianni (de werkgroepcoördinator) aan.

We zijn meteen al concreet op zoek naar iemand 
met grafische talenten, die het nieuwe logo van het 
oudercomité zou willen ontwerpen.

Last but not least danken wij graag de werkgroep 
FLAPUIT, die steeds met veel enthousiasme en 
evenveel kunde ons schitterende schoolkrantje in 
elkaar bokst.

Tot gauw!

Koen en Gianni. 

koen.vanvlasselaer@hotmail.com 4 

Vanuit de schoolraad kwam de vraag een OUDERRAAD (thema-avond) te organiseren rond het eeuwig 
actuele thema ’nieuwe autoriteit’. Wil je ook het antwoord weten op vragen als “Hoe streng mogen we als 
leerkrachten en als ouders nog zijn? Wat mag ik nog eisen van mijn kind? ...” Meer nieuws van de ouderraad 
volgt zeer binnenkort.

Ook de werkgroep QUIZ is ondertussen al helemaal uit zijn/haar zomerslaap ontwaakt. Op vrijdag 20 
januari 2018 komen weer vele professionele en minder professionele quizkoppen bij elkaar. 

Het BESTUUR maakt er naarstig werk van om de webpagina’s van het oudercomité te actualiseren en een 
grondige facelift te geven. Alle werkgroepen zullen meer gedetailleerd uitgelicht en omschreven worden. We 
hopen hierdoor de drempel naar het oudercomité nog te verlagen.
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Het leven zoals het is: 5A

Hier zijn ze dan: de gekke bende van 5A.  
Herken jij ons allemaal? 
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Het leven zoals het is: 5A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Sinds kort hebben we er ook iemand extra bij! Welkom in 
de klas Nele! 

Hallo, ik ben Nele. Ik 
zit sinds kort in 5A 
en tot nu toe is het 

superleuk!  
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Het leven zoals het is: 5B
5B heeft heel wat poëtisch talent in de klas, lees maar…

Stiekem versieren in de klas,
De juf had niets door. 

Samen hadden we veel pret, 
Samen gingen we ervoor. 

Allemaal verstoppen!
De juf komt eraan. 

Wat was ze erg verrast, 
Dat hadden we goed gedaan.

Samen smullen van de zoetigheid; �
Dat was pas een leuke tijd.

We lieten ons helemaal gaan
Alleen jammer dat de dag
Zo vlug was voorbijgegaan. 

Liene en Emma

We knutselden
 in de klas

Ik zeg dat het 
suuuuuuper 
leuk was. 

Met kleurtjes 
donker en licht. 

Toen het klaar was, 
was het een prachtig zicht.

Ah ja, ik moet nog zeggen wat we 
hebben gemaakt.

Het was zeer bijzonder
Het was een wonder

Wij waren master
Want wij hadden een herfstraster. 

Kaat en Anna

Frits onze klashamster is zijn 
broertje kwijt!

Daarom heeft hij heel veel spijt.
Hij moest hem laten gaan, 

Maar eigenlijk heeft hij niets 
gedaan.  

De directeur had hem gezien, 
Onze ogen waren toen met meer 

dan tien.
De juf is hem achterna gegaan, 

Maar eer ze hem vond was het al 
gedaan

Daar lag Freddy, helemaal achteraan 
☹

Cisne en Eliza

Voetbal!
De sport die wij het meeste doen
Onze klas wordt zeker kampioen. 

Je speelt het met een bal
En je kan het bijna overal!
Maar doe het op het gras

En niet in een plas.
Jens en Wouter

	

In het Ecohuis 
is er iets niet pluis
Het stikt er van 

het schimmelgespuis.
Er is zelfs 

een opgezette muis. 
Veel dieren voelen

 er zich thuis. 
Maar soms gaat er eentje 

dood in het huis.
Thomas en Willem 

en Dylan
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Het leven zoals het is: 5B

Vrolijke Harry’s aan de top
Niemand kan er tegen op

Vrolijke Harry’s zijn zo cool.

Want ze trekken een gekke smoel.
Vrolijke Harry’s zingen de hele tijd

Van deze club op te richten hebben we geen spijt!
Vrolijke Harry’s zijn soms stout

Maar als het er op aankomt hebben ze een hart van 
goud.

De vrolijke Harry’s is een club vol toffe kinderen!
Wees niet bang, ze gaan je niet hinderen.

Kom er maar bij, 
Dan word je altijd weer blij

Tristan en Dries

We maakten een 
PPT met de computers 
uit het computerlokaal.

Het zijn allemaal bedreigde 
diersoorten. 

Dat typen we allemaal. 
Mijn dier is een reptiel. 

Dit dier is sterk genoeg dat hij 
niet van zijn poten viel.  

Jaan en Mateo

	

Elke dag mogen we 
Go Noodle doen. 
Dan kiest een kind

 een dansje. 
Dan komen er mensen 

op het scherm 
en dan moet je met heel 

de klas die nadoen. 
Er zijn verschillende dansjes 

en daar mag je een uit kiezen. 
Het is wel moeilijk om te kiezen.

We vinden het fijn dat dat er mag zijn.
Soms mag je ook mee zingen.

Mirthe

We deden 
een toneeltje 

van eekhoorn en mol.

	 We gaven een voorstelling voor 
het eerste leerjaar.

Daarbij hadden we heel veel lol
Het was heel grappig, echt waar!

Iedereen schoot in de lach. 
Dat was een toffe namiddag.

        Felien                        Marie

	



9 

Het leven zoals het is: 5B

Frans dat is een nieuwe taal
Bonjour, c’est chouette, 
We leren het allemaal.

We kunnen nu ook al goed tellen. �
Maar je moet ook kunnen spellen.

Aicha en Lynn

	



10 

Het leven zoals het is: 5C
Op de 24ste november hebben we de leukste dag 
ooit meegemaakt. We hebben een pizza-pyjama-
ontbijt-film-feestje gehouden. Het begon om half 
acht. Ik had voor het feestje cup cakes gemaakt en 
melk meegenomen voor het ontbijt. En ook mijn 
onesie meegenomen voor de avond (mijn onesie is 
een rode panda). Toen ik aankwam waren sommige 
kinderen aan het haken en de anderen waren in de 
zithoek of aan het spelen. In het begin ben ik gaan 
babbelen en daarna zijn we elkaar verhaaltjes gaan 
voorlezen. We lagen op elkaars benen en op de 
kussens. Toen ik aan het voorlezen was, had Gert-
Jan een dikke knoop in mijn veters gedaan. Hij 
kreeg het er niet uit en ik ook niet maar de juf 
wel, gelukkig! Toen gingen we ontbijten. Er was 
melk, chocomelk, appelsap, appelsiensap, cup cakes, 
bosbessen, cornflakes, zelf gemaakt brood door de 
juf dat er wit uitzag maar het had evenveel vezels 
als bruin brood. Nu moet ik stoppen met schrijven 
anders hebben de anderen geen plaats meer. Doei!

                 Imme
Vrijdagochtend 24/11 zijn we om half 8 naar de 
klas gekomen en hebben in de klas ontbeten. 
Daarna zijn we zoals iedereen terug aan de 
lessen begonnen. Na het zwemmen zijn we terug 
naar de klas gegaan. Toen hebben we pizza 
gegeten, een kussengevecht gehouden en een 
film gekeken. Na de film was het 20 uur dus 
kwamen de mama’s en papa’s en moesten we 
naar huis.                                      Amber

We hebben al veel gedaan dit jaar. We hebben 
soep gemaakt van pompoenen die vorig jaar 
geplant zijn. We hebben niet alleen die soep 
gegeten, we hebben ook mummies gemaakt van 
bladerdeeg en worstjes. Mmmmmmmmmm …                                                                    

             Anouk

Frans was in het begin van het jaar leuk, maar nu 
echt waar stom. Het kan ook echt leuk zijn. We 
hebben ook op 24/11/2017 een lange dag gedaan. 
In de ochtend hebben we ontbeten in de klas. 
Dan een gewone schooldag en dan hebben we 
kussengevecht gedaan en dan film gekeken.        

                Gitte

Op wieltjesdag mogen we alles op wieltjes 
meenemen (buiten een hooverboard en een 
fiets) Dan wordt het voetbalveld afgesloten en 
dan mag de klas die wieltjesdag heeft erop. Pas 
op! Nu moet je niet denken dat we elke dag 
wieltjesdag hebben, nee hoor!              Maren

                   
Wij hebben ons eerste jaar Frans. We leren over 
Manon en Tom. En we moeten natuurlijk heel 
veel leren voor de toetsen. We hebben toetsen 
op vrijdag en op woensdag.                     

             Viktor
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Het leven zoals het is: 5C
WOW je had erbij moeten zijn. We hadden op 24 
november een pizzapyjamafilmfeestje. We zijn om 
7u30 naar school gekomen. We hebben een 
verhaaltje gelezen. Dan moesten we beginnen aan 
een gewone schooldag, maar ergens was er een 
fonkeling. Na het zwemmen begon het. Het was 
bijzonder cool. Het kussengevecht heeft veel 
verbondenheid opgeleverd en plezier. Ik hoop dat 
we nog zoiets gaan doen. P.S. Het kostte 1750 
gelukspunten, pittig veel.                Marte

Ik vind turnen het allerleukst. We hebben al veel 
met lopen en springen gedaan. En spreidsprong en 
radslag.            Matthias

Onze juf is heel tof, we hebben zelfs een 
pizzafeestje gehad. En we doen mee aan leuke 
dingen zoals de klimaatquiz, ketnet koekenbak, 
mediawijs. We doen ook uitstapjes zoals het 
ecohuis, het bos en het is echt top.          Janne P. 

Het pizzafeestje was echt leuk. We hebben 
ontbeten in de klas en pizza gegeten in de klas. En 
we hebben ons kapot gelachten met ‘Home alone 
3’.                         Lukas

Op 24/11 aten we ons ontbijt op school. In de 
middag kregen we een kaasbuffet van iemand die 
jarig was. Na de school bleven we langer op 
school. We deden kussengevecht, aten pizza en 
chips en dronken frisdrank. We deden onze pyjama 
aan, keken de film ‘Home alone 3’. Dat was super 
grappig. Het was een topdag.             Janne C.       

We hebben veel verjaardagen gevierd. Het is ons 
eerste jaar Frans. We hebben toffe dingen bij 
turnen gedaan.             Gert-Jan

5C heeft onlangs pompoensoep gemaakt. We 
hebben allemaal elkaar geholpen met snijden en de 
jongens hadden uien gesneden en moesten huilen. 
We hebben ook mummies gemaakt van worsten 
en bladerdeeg. Alles was heerlijk. Zeker een 
aanrader!                    Liesl

Tot hier toe hebben we al een top jaar gehad. We 
hebben al een lange dag gehad. ‘s Ochtends 
ontbijt, ’s avonds pizza en een film. We hebben 
ook al een boswandeling gemaakt. Met de dag 
van het kind zijn we naar het ecohuis geweest. 
We hebben ook met de schaal van M 
meegedaan. Op groendag hebben we soep 
gemaakt en mummies.           Suzanne

Het is een heel fijn schooljaar met onze nieuwe 
juf. We leren veel nieuwe dingen zoals Frans. We 
hebben al 2 uitstappen gedaan. We deden ook 
mee aan Ketnet koekenbak en de juf kreeg een 
bolderkar daarvoor. Maar het leukste van het 
hele jaar was onze lange dag. We ontbeten in de 
klas en bleven tot acht uur in de klas. Niet voor 
een saaie les maar voor een kussengevecht. Toen 
aten we pizza en bekeken een film. Dit is een 
topjaar.                 Vlad

Wij hadden een pizza-pyjama-ontbijt-film-feestje 
in de klas op 24 november. Het was superleuk! 
En we hadden een kussen gevecht, super leuk en 
spannend!           Elise-Bo

We hebben het eerste jaar Frans met onze super 
juf Kim. Ze helpt ons goed en we halen goeie 
punten door haar. We doen soms leuke spelletjes 
waardoor we goed Frans leren.              Siemen

Op het pizza-pyjamafeestje was het super leuk. 
We hebben pizza gegeten, een film gekeken en 
we waren ook de hele avond in onze pyjama. 
Maar spijtig genoeg is het feestje gedaan.    Nelly

Vrijdag 24 november hadden we een extra lange 
dag. Het begon vroeg in de ochtend met een 
ontbijt tot ’s avonds laat met een film.                           

                Arne

We zijn bezig met een bolderkar te maken voor 
de Ketnet koekenbak. Dan moet je koeken 
verkopen voor een goed doel.             Kamiel
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Het leven zoals het is: 6de leerjaar

Wij wensen voor 2018
12 maanden plezier

52 weken vriendschap
365 dagen creativiteit

En 8760 uren gezondheid!
Gelukkig Nieuwjaar!

Het 6de lj xxx



13 

Het leven zoals het is: 6de leerjaar
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Het leven zoals het is: 6de leerjaar
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Het leven zoals het is: 6de leerjaar



Sinterklaas
Beste Sint,

Vandaag zijn we allemaal goed gezind,

Want op jouw verjaardag geef je cadeautjes aan 
elk kind.

Snoep en chocolade, speculaas en marsepein,

lekker, maar hopelijk binnenkort geen bolle lijn of 
tandpijn.

Zwarte Piet is een echte acrobaat, 

Kijk maar hoe hij op de daken staat.

Hij glijdt door de schouw naar beneden,

Dat doet hij op 1 nacht in alle steden.

De Sint heeft een boek om alle namen te weten.

Zo zal hij geen enkel kind vergeten.

Hij heeft een mijter, een staf en een lange baard.

een mooie ring en een prachtig paard.

Slechtweervandaag, ik zie hem graag,

Ik aai hem en geef hem worteltjes vandaag.

In galop of in draf,

loopt hij elk dak op en af.

Ik wens je een leuk feest en een goede reis terug,

Hopelijk zien we je weer vlug!

                                                                          
Van de kinderen van 3C
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Sinterklaas
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Sinterklaas
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L.O. ... pieten training!
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L.O. ... pieten training!

.....
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L.O. ... pieten training!



22 

MOS – Klusdag
Het eerste sneeuwtapijt van 2017 bedekt Kessel-
Lo en omstreken.

Gelukkig zag het er eind november nog heel wat 
groener uit. Zaterdagochtend stonden we paraat 
om de tuin en speelplaats winterklaar te maken. Juf 
Kim had voor een to-do-lijst gezorgd, alles werd 
netjes afgewerkt. Het onkruid werd gewied, de 
bladeren werden opgeveegd en de druivelaars 
werden gesnoeid. Dieter bracht alles netjes naar 
het containerpark. De tuin kan rusten in 
afwachting van de lente!

MOS – High five voor het milieu
Op 9 november gaven alle leerlingen van de lagere 
school een 'high five aan het milieu' op het liedje 
'Samen met Blitz'. In de klas keken we naar het 
filmpje dat bij het liedje hoorde en zochten we 
naar alle tips die we kregen om goed voor het 
milieu te zorgen. We verzamelden om 10u op de 
speelplaats om mee te doen aan een record- 
poging om tegelijk met meer dan 25 000 leerlingen 
een high five te geven. Alle deelnemende scholen 
stuurden een filmpje in en het wereldrecord is ... 
GEHAALD!

Geven jullie mee een high five aan het milieu? Aan 
welke dingen werken jullie thuis al? Wij doen het 
licht uit als we buiten gaan, gooien geen afval op de 
grond, laten een kraan niet onnodig open staan en 
nemen liever de fiets dan de auto!

Wil je thuis het liedje graag eens horen, kijk dan 
op www.blitzonline.be/highfive.
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Filmavond & Oudercafé
Een filmavond voor de kinderen terwijl de 
ouders gezellig iets drinken in het oudercafé.

Zo simpel kan het zijn...

Voor de kinderen was dit een superleuke 
avond. Het leek of ze een avondje uit gingen, 
sommigen pikten zelfs twee films mee. Een 
chipske erbij of een zakje popcorn en de 
avond kon niet meer stuk.

En de mams en de paps? Leuk, zo eens zonder 
kinderen rustig iets gaan drinken.

Ik heb veel "dankjewels" gehoord, en "dat 
mogen jullie nog doen", dus zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Van mijn kant een dankjewel aan de 
leerkrachten om dit mee te organiseren en 
aan alle ouders die het oudercafé draaiende 
hielden.

Onze filmavond bracht € 850 op, de ouders van het oudercafé besloten om ook hun opbrengst van € 870 te 
storten voor de warmste week. En dus konden we € 1720 overschrijven voor Villa Clementina! 
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Boekenbeurs – Editie 2017
Boekenbeurs 2017 was een mooie editie, met 
alweer de fijne inzet van onze ouderwerkgroep. 
Conny had ook dit jaar een mooie selectie boeken 
bij met haar deskundig advies. De school kan 
dankzij jullie aankopen de boekenkasten in de 
klassen weer verder aanvullen met een 
boekenpakket.

Voor de tekenwedstrijd mochten de kleuters hun 
beste kleurtalenten bovenhalen en dat deden ze 
dan ook: we kregen vele mooi ingekleurde prenten 
binnen.

Een extra vermelding gaat naar Christel Peeters, 
mama van Korneel uit het zesde leerjaar: na 
twaalf jaren inzet op de boekenbeurs wat dit haar 
laatste. Bedankt Christel, voor je helpende handen 
en fijne aanwezigheid!

Aan allen bedankt en … tot volgend jaar op de 
boekenbeurs?

Nog enkele leestips voor onder de kerstboom:

Voor kleuters:
² Mama kwijt (Haughton)
²  Ik zou wel een kindje 

lusten (Donnio & de 
Monfreid)

² Meneer René (Timmers)
²  Stap maar op mijn 

bezemsteel (Donaldson)
² Het grote boek van beer 

en egel (Schubert)
² De knuffelkoningin 

(Aertssen)

Voor leerjaar 1 - 3:
² De Slimste (Ramos)
² De Gruffalo (Donaldson)
²  Eefje Donkerblauw (De 

Kockere)
² Het land van de grote 

woordfabriek (de Lestrade)
²  Pettson & Findus 

(Nordqvist)	
²  Pudding Tarzan (Kirkegaard)
² Gruwelijke rijmen (Dahl)

Voor leerjaar 4 – 6:
²  Dr.	Proktor's	schetenpoeder	

(Nesbø)	
²  De	heksen	(Dahl)	
²  Ronja	roversdochter	

(Lindgren)	
² Mr.	SAnk	(Walliams)	
² Mathilda	(Dahl)	
²  Gaten	(Sachar)	
²  De	bijzondere	kinderen	van	

mevrouw	Peregrine	(Riggs)	
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Grootouderfeest - Liemingen
Dag fantastische juffen,  
Ik ben blij dat ik vandaag even een glimp heb 
kunnen opvangen van het leven in de 
Liemingenschool. Eigenlijk wou ik het liefst van al 
dat ik even weer een kleuter was ;-) zorgeloos, speels, 
humoristisch, kleurCijk, muzikaal... Heerlijk om te 
zien hoe een mooie leefomgeving jullie voor de 
kindjes creëren. Dank jullie wel! 
Fijn weekend, 
Joris 
 
Beste Juf Gerd, Juf Ils, Juf Sabine en Juf 
Frieda, 
Bij deze willen wij u laten weten hoe blij en fier 
jullie de grootouders van Tibo (KW2) hebben 
gemaakt met dit feest ! 
Ze hebben gezegd dat de school het waard 
was om te kamperen !   
Ze hebben gezien hoeveel tijd en energie jullie 
in dit feest hebben gestoken en waren blij dat 
Tibo (en binnenkort Maxim) op jullie school 
mochten zitten. 
Jullie hebben hen een superdagje bezorgd en 
daarom een dikke dank jullie wel! 
Magali & Karl 
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Grootouderfeest - Abdijschool
Grootouderfeest! Eindelijk. Een dag waar we 
als fiere oma en opa al een tijdje naar 
uitkeken. 

We komen de kinderen al eens van school 
halen, zien de vriendjes en vriendinnetjes en 
hun juffen al wel eens aan de poort, maar nu 
mogen we eens in de klas gaan kijken! 

En een dag, speciaal voor ons! 

Eerst werden we verwelkomd in de zaal of 
moet ik zeggen in het museum? Alle kinderen 
deden wel iets in een museumstuk dat tot 
leven kwam. Meester Dries en zijn collegaatje 
zorgden voor de tussendoortjes. 

Juf Mieke en juf Bieke zetten intussen alles 
klaar, altijd heel bedrijvig. 

Na een hele leuke voorstelling mochten we 
naar de klas gaan kijken, kregen we een leuk 
geschenkje. 

Met een kopje koffie en een koekje sloten we 
een prachtige voormiddag af! 

Heel veel dank aan jullie toffe team voor deze 
superleuke voormiddag!! 

Omoe en Opoe 

 

Grootouderfeest 3de kleuterklas in de 
Abdijschool. 
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Familienieuws

Maandag 20 november was het ‘dag van het kind.’

Aansluitend bij ons jaarthema ‘zullen we eens samen lachen en gek doen’, mochten de 
kinderen die dag eens gek naar school komen als ze dat wilden.

Liever geen verkleedkleren, maar gekke haren, gekke veters in je schoenen, je jas 
omgekeerd,… We zagen allerlei gekke dingen.

Die dag mocht ook het 10-uurtje eens ‘ongewoon’ zijn,

(bijna) alles kon  !

Jammer genoeg hebben we hier geen foto's van, maar wees maar zeker dat het een TOP-
dag was!!

Dag van het kind: “Doe-eens-gek”

Geboortes

15 oktober 2017
Noémie
Dochtertje van Annick en Sven
Zusje van Mathieu (K3) en Thibault (K1) uit de 
Liemingen

3 november 2017
Lou
Zoontje van Ilse en Sam
Broertje van Lars (K1B) en Michelle.

21 november 2017
Elisabeth
Dochtertje van Katrijn en Loïc
Zusje van Noor (K3) uit de Liemingen. 

Overlijdens

4 november 2017
Michiel Van Gompel
Zoon van juf Cindy uit de instapklas



Vriendenboekje: Mathilda
Ben je een juf, meester of iemand van het schoolteam tegengekomen op de speelplaats of in de les 
die je nog niet goed kent? Ben je benieuwd hoe zij of hij is? Wat hun bezielt om naar onze school 
te komen? :-) We schoven ons Flapuit vriendenboekje onder hun neus ... en lees zelf maar verder !

Deze keer Mathilda van de kleuteropvang, die al heel lang met deze school verbonden is en daar altijd 
met warme herinneringen op terugkijkt.
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