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Rond de toren 
Beste Vrienden van de Flapuit, 

 

Het is zoals altijd met bijna 2 maanden vertraging, maar met deze Flapuit luiden ook wij 
het begin van een nieuw schooljaar in. 

In dit eerste nummer zetten we graag het “schoolteam” in de verf: directeur, meesters, 
juffen, administratie, ondersteuners en opvangouders staan weer vol enthousiasme klaar 
om er een geslaagd jaar van te maken. 

Vele handen maken het werk licht, daarom lichten we ook de werkgroepen van het 
oudercomité toe. Neem zeker een kijkje en neem contact op indien je een handje wil 
toesteken. 

In “Het leven zoals het is” stellen de meesters & juffen van het 3de en 4de leerjaar elk 
hun klas aan jullie voor. 

Het zesde leerjaar is op zeeklassen vertrokken en voltallig teruggekomen, mét een 
verslag en foto’s op zak om van mee te genieten. Kwestie van het zomergevoel nog even 
vast te houden. 

Verder werd er massaal gelopen (veldloop), gemaaid en geploeterd (in het 
Lovarenbroek), geoogst (met MOS), gewoon gezellig ontbeten (op de Liemingen), 
bezoek ontvangen (bij 2C), rond veiligheid gewerkt (SAM-dag) en afscheid genomen 
(van de 3de kleuterklassers in de Liemingen). 

We kregen ook lucht van een opmerkelijke wetenschappelijke studie rond ijsjes. Als dat 
de aandacht prikkelt: het is zeker de moeite om even te lezen. Vooral door mama & 
papa. Misschien vooral mama. Enfin, de moeite. 

Afsluiten doen we door één van onze vrienden aan het woord te laten. Ditmaal heeft 
Jean ons vriendenboekje ingevuld. 

Wie een leuk idee of verhaal heeft voor ons volgende (kerst-)nummer, laat het ons 
weten! 

 

Jullie Flapuit-redactie 

redactieflapuit@gmail.com 
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Woordje van de directeur 
Beste ouders en kinderen, 

  

Ik tracht de eerste vergadering met alle 
leerkrachten, ergens de laatste week 
voor het begin van het schooljaar, steeds 
te beginnen met een tekstje of een 
filmpje dat me aanspreekt. 

Soms iets dat ik zelf vond, vaak ook iets 
dat iemand me doorstuurde... Dit jaar 
een filmpje dat perfect past in ons 
jaarthema "zullen we eens samen..."  

Het toont op een prachtige manier hoe 
we met al onze verschillen en soms 
vooroordelen toch heel mooi één kunnen 
zijn. Bekijk het zeker eens via volgende 
link: https://youtu.be/jD8tjhVO1Tc 

(geef misschien een woordje uitleg als je 
samen met de kinderen kijkt...) 

  Samen in de bloemetjes dit jaar: Frieda al 25 jaar, Greet 20 jaar en Christine 30 jaar bij 
ons op school... Prachtige jubilarissen alle drie! 

Samen naar de film... Hou zeker vrijdag 17 november vrij voor onze eerste "Abdijschool 
at the movies" filmavond. Een gezellige avond voor iedereen.   

Samen een Flapuit maken... Bruno deed het de afgelopen jaren als "hoofdredacteur" 
met steeds wisselende medewerkers. Rudi zorgde de voorbije jaren voor de druk van 
ons schoolkrantje in zijn vrije tijd op het werk. Zij namen vorig jaar afscheid van onze 
werkgroep. Bedankt, Bruno en Rudi voor al jullie werk van de afgelopen jaren. 

Samen met Ketnetwrapsters... Dat was nog eens tof! Eerst Charlotte, die onze Ine uit 
3C kwam verrassen, en de dag nadien Sien, die in 6A de woensdag-SAM-dag campagne 
kwam lanceren. 

En zo zijn we gestart om er samen een spetterend schooljaar van te maken... 

Ons jaarthema benadrukt het "samen" zijn, spelen, doen, zingen, vieren... 

Samen naar de dierenmarkt, het rusthuis, Lovenarenbroek, op boerderij-, sport- of 
zeeklassen, naar het bos, naar een museum, naar de weide, op vastenvoettocht, op 
fietstocht, op schoolreis, naar het grootouderfeest... Te veel om op te noemen en 
allemaal dingen die jullie dit schooljaar zien langskomen op de site of in deze Flapuit.  

Maak er een mooi jaar van SAMEN... 

  

Dieter 

3 

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 
Een nieuw schooljaar is alweer van start 
gegaan na een we l ve rd i ende en 
deugddoende vakantie.  

Een nieuw schooljaar brengt vaak een 
aantal veranderingen met zich mee. 

Zo is Birgitte inmiddels afgezwaaid als 
voorzitster van het Oudercomité. Wij willen 
Birgitte daarom graag van harte bedanken 
voor haar inspiratie, enthousiasme en inzet 
gedurende vele jaren. 

Maar zeker ook voor de heerlijke maaltijd 
die zij na de laatste algemene vergadering 
op het e inde van het schoo l jaar 
traditiegetrouw klaarmaakte.  

Echt afscheid hoeven we gelukkig niet te 
nemen : zij blijft immers nog actief als 
bestuurslid binnen het Oudercomité. 

Graag sommen we enkele van de vele 
realisaties op van de afgelopen jaren die 
het resultaat zijn van de geoliede 
samenwerking tussen het oudercomité en 
de school : kinderen kunnen genieten van 
speeltuigen op de speelplaats, het 
schoolkrijt werd in veel klassen al 
vervangen door digitale schoolborden, en 
nog veel meer…  

Dit schooljaar bijvoorbeeld sponsort het 
oudercomité de school voor het plaatsen 
van een nieuw afdak aan het atrium.  

Wij danken daarom graag alle leden van de 
werkgroepen, het ganse lerarenteam, de 
directie en last but not least de leerlingen 
voor hun tomeloze inzet.  

Zonder hen is dit allemaal niet mogelijk! 

Als afsluiter nog een hartelijke oproep voor 
onze nieuwe ouders... De deur van het 
oudercomité en haar activiteiten staan 
voor iedereen open, helpende handen zijn 
altijd welkom:  ouders kunnen meewerken 
aan een concreet project binnen een 
werkgroep of zij kunnen helpen bij een 
activiteit op school. Uiteraard vormt de 
loutere deelname aan een van de vele 
activiteiten een evenwaardige bijdrage. 

Maak er een leerrijk en warm schooljaar 
van! 

 

Koen Vanvlasselaer en Gianni Reale 
4 



5 

Het schoolteam 

Dieter, directeur Bianca, administratie
Hilde, beleids-
ondersteuning

Sigrid, 1KA en
3KACindy, instapklas Vivane, 1KA Kris, 1KB

Kim, 2KA Christine, 2KBEvelyne, 1KB, 2KA, 2KB en 
ondersteuning kleuters Mieke, 3KA

Hanne, ondersteuning kleuters Bieke, 3KB Ils, Liemingen 1

Sabine, Liemingen 2 Frieda, Liemingen 3

Gerd, instapklas 
Liemingen

Greet, ICT
ondersteuning

Greet, zorg kleuters Cindy, kinderverzorgster
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Marleen, 1ste lj A Ann, 1ste lj B Evelyn, 1ste lj C Linda, 2de lj A

Dominique, 2de lj B Veer, 2de lj C Cecilia, 3de lj A An, 3de lj B

Pieter, 3de lj C Martine, 4de lj A Julie, 4A, zorg lagere 
school Annick, 4de lj B

Sylvie, 4de lj C Stijn, 4de lj C Catherine, 5de lj A Marijke, 5de lj B

Kim, 5de lj C Tom, 6de lj A Katrien, 6de lj B Marijke, 6de lj C

Het schoolteam 
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Dries, turnmeester Margot, turnjuf Hilde, turnjuf

Eva, zorg lagere school Inge, zorg lagere school Sophie, zorg lagere 
school

Veerle, zorg lagere school 
en 2e lj C, 3e lj A, 2e lj B

Walter, poetsman Chris, poetsvrouw Els, opvang Liemingen Jean, opvang Liemingen

Jean-Pierre, opvang 
Abdij Jeanneke, opvang Abdij Gilbert, opvang Abdij Lut, opvang Abdij

Lutgarde, opvang Abdij

Barbara, 6de lj C en zorg lagere school

Het schoolteam 



Overzicht van de Werkgroepen 

Contacteer onze werkgroepverantwoordelijke Koen (koen.vanvlasselaer@hotmail.com) 
indien je interesse hebt. We gaan je graag zien 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 
d i n g e n g e b e u r e n i n o n z e 
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 ook 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: 
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Leerlingenraad 
“Zullen we eens samen… brainstormen?!” 

Deze leerlingen zullen in de leerlingenraad 
h u n  k l a s  z o  g o e d  m o g e l i j k 
vertegenwoordigen en toffe ideeën 
uitwerken om van onze school een nog 
leukere school te maken … 

Nele (1A), Noa (1B), Wout (1C), Sander 
(2A), Roos (2B), Carolina (2C), Liza (3A), 
Oscar (3B), Neil (3C), Ines (4A), Lena 
(4B), Yulia (4C), Jolien (5A), Thomas (5B), 
Siemen (5C), Saar (6A), Fenna (6B) en 
Mali (6C)  Je ziet het… een toffe bende! 

 
Wat hebben we zoal gedaan tijdens onze 
eerste vergadering? 

Samen nagedacht over nieuwe en leuke 
ideeën zoals: 

•  Een pyjamadag en/of een dag dat de 
knuffels mogen meegebracht worden 

•  Eén keer dit jaar blijven slapen op 
school 

•  Het speeltuig dat gemaakt moet worden 
•  Eén keer per week of maand een 

‘koekjesdag’ vb. op woensdag 
•  Instrumenten meenemen naar de klas 
•  Eén keer per week met je klas nog eens 

extra sporten zoals trefbal spelen, gaan 
lopen,… 

•  Een dag eens gaan helpen bij de 
kleuters of in de wijkschool 

•  Een rustig hoekje en een Pokemon 
hoekje op de speelplaats 

•  Eens naar een pretpark gaan met de 
hele school als schoolreis 

•  Eens een dagje wisselen van klas 
•  Een basketveld op de speelplaats 
•  Een reuze picknick met alle kinderen en 

kleuters in het Provinciaal Domein en 
daarna samen spelen.  

Natuurlijk kunnen niet al deze dingen aan 
bod komen maar hopelijk toch wel enkele 
van deze voorstellen. We doen ons best! 

We hebben posters gemaakt om reclame te maken voor de eerste filmavond van onze 
school op vrijdag 17 november. We zouden ook graag snoepzakjes maken die de 
leerlingen mogen verkopen aan de kinderen en ouders. De opbrengst zal voor een goed 
doel zijn. De leerlingen mogen ook met hun klas een top 3 maken van films die ze leuk 
vinden. Zo kunnen zij ook een beetje mee beslissen welke films er die avond gespeeld 
worden.                                                                                                              

Tot de volgende keer! Groetjes van de leerlingenraad. 
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Het leven zoals het is: 3A 
In september heeft onze klas meegedaan aan een creativiteitswedstrijd van de winkel 
“flying tiger”. Hiervoor moesten we iets vrij knutselen met de volgende figuren. Zo maken 
we kans op een leuke knutselworkshop.  
 

Na wat brainstormen in de klas, waren we op het idee gekomen om een filmpje én een 
strip te combineren. Dat was een uitdaging! We hebben samen een verhaal gemaakt en 
dan zijn we aan de slag gegaan. 
 
Voor de strip hebben we een achtergrond getekend, de figuurtjes geplakt en 
tekstballonnetjes gemaakt. Zo kregen we uiteindelijk een echte strip! 

Om het filmpje te maken, hebben we ons verkleed, toneel gespeeld en gefilmd. Dat was 
toch ook een beetje lachen geblazen! 
 

Het eindresultaat is een pareltje om fier op te zijn. Je kan het terugvinden op de website 
van de school. Nu is het afwachten of we gewonnen hebben… Duimen maar! 
 



Het leven zoals het is: 3B 

Frederieke: Er zitten 22 kinderen in 
3B. Onze klaspop heet Bolleke. Ik vind 
hoekenwerk tof. Dinsdag 12 september 
zijn we naar het ecohuis geweest. Het 
gaat een heel tof jaar worden. 

Kobe: We zijn naar het ecohuis geweest. Daar gingen 
we waterdiertjes vangen. We legden de diertjes onder 
de microscoop. Zo konden we ze beter zien.   

Rezwan: De computerklas is super 
leuk. We mogen op Bingel. Op Bingel 
mogen we leuke oefeningen maken 
van W.O., rekenen, taal, spelling, ….  
Bedankt voor de leuke start in 3B. 

Robin: Het schooljaar is goed begonnen. We hebben 
een leuke klaspop. Hij is ondeugend en leuk. We zijn 
naar het ecohuis gegaan. Daar hebben we diertjes 
gevangen. We hebben de diertjes van dichtbij bekeken 
met de microscoop. Het leken wel grote monsters.    

Lander: Hallo, wij zijn 3B en het is hier super tof. We 
hebben een klaspop. Die is fantastisch. Onze juf is tip 
top! We vervelen ons nooit. We hebben al veel vrienden. 
 

Oscar: We zijn naar het ecohuis geweest. We zijn al 
verschillende keren gaan turnen en zwemmen.  Dat is 
heel leuk. We zitten met 17 jongens en 5 meisjes in de 
klas. Onze klaspop heet Bolleke.   

11 
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Het leven zoals het is: 3C 
Charlotte van Ketnet is in de klas geweest! De meester had gezegd dat er een stagiaire 
kwam. Maar dat was geen stagiaire. Dat was… Charlotte! Ze hadden ons gefopt! Daarna is 
Charlotte nog naar de VRT gegaan met Ine. Ik was wel jaloers. Maar dat was wel een 
verrassing.                    

Dorien 
 
Als je bij Ketnet uitgenodigd bent, dan verrassen ze je zonder dat je het weet. Dan mag je 
meekomen, met een wrapper een film maken en wordt je droom waar gemaakt.  

                         
Ine  
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Het leven zoals het is: 3C 
We gingen naar het ecohuis en het was heel hard aan het regenen. En toen we aankwamen 
was het gestopt met regenen. Toen kregen we veel uitleg over de kleine beestjes in het 
water. Toen we naar buiten gingen was het weer aan het regenen. En dan gingen we terug 
naar binnen, naar de kleine beestjes kijken door een microscoop.               

Sasha 

Ik wandelde met Juul naar het Ecohuis. Daar hebben we foto’s op het schilderij mogen 
plakken. En dan ben ik gaan vissen. We keken door een microscoop naar wat we gevangen 
hadden en dan hadden we een watertor gevangen. 

Jenne 
 
We hadden in de klas een beetje kappertje gespeeld. Dus hadden we dingen in elkaars haar 
gemaakt. Het zag er heel grappig uit. De meisjes moesten bij de jongen een kuifje maken 
met gel. De jongens moesten bij de meisjes twee staartjes maken. 

Anna 

We moesten elkaars haar eerst doen. Eerst de jongens voor de meisjes. We moesten 
kammen en vlechtjes maken en dan was het klaar. Dan moesten de meisjes de jongens 
hun haren doen. Ze moesten ook eerst kammen en dan gel. Het was veel gel dat de 
meisjes hadden. Het was heel grappig. Ze hadden bijna stekelhaar J en hoog haar. Dat van 
de meisjes was normaal. 

Neil 
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Het leven zoals het is: 4A 
Wij  hebben in het vierde leerjaar A véél talenten !  

Dit is ons  TALENTENRAPPORT 
Jij kan goed …     Jij bent erg … 

ARTHUR is een goede knutselaar 
ANAS rijdt graag rond met zijn hoverboard 
PELLE is een prima voetballer 
INES kan héél attent en vriendelijk zijn 
IAN speelt heel graag met Lego 
LENNART is een wielerkampioen 
VINCE wil later graag voetballer worden 
JARIN houdt van een bal en doelen 
HANNAH danst als de beste 
BRAYAN weet goed hoe je moet schaken 
SAAR kan snel en goed fietsen 
ADVAITH is een zwemkampioen 
EMILE speelt piano als de beste 

ALIX weet welke toets een do, re, mi, … is 
LOU kan héél flink en hard werken 

LUKAS doet aan judo 
VICTOR doet W.O. héél graag 

JORUN kan héél goed badmintonnen 
MANO fantaseert héél graag en goed 

JOLIEN houdt van pluimpjes, net en raket 
JELLE kan héél goed en lang dingen 

onthouden 
LENA turnt als de beste 

DORAN droomt ervan bij de Rode Duivels te 
spelen 

LIESELOT is een tekenwonder 
 

4A op de markt 
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Het leven zoals het is: 4B 
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Het leven zoals het is: 4B 
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Het leven zoals het is: 4C 
4C? Dat zijn wij! Kasper B., Tijl, Lore, 
Lander, Noor, Arthur, Mats H., Siska, 
Kasper R., Jacob, Nikki, Yulia, Lucas, Mats 
V.E., Niel, Lou, Mats V., Kay, Meester Stijn 
en Juf Sylvie. 
We zijn naar de dierenmarkt geweest. Daar 
zagen we alpaca’s. Daar reden we rond met 
paard en kar. De smid was er hoefijzers aan het 
smeden. Er was een grote hoop hooibotten waar 
j e o p m o c h t s p e l e n . H e t w a s e e n 
heeeeeeeeeeeeeel leuke dag! 

Mats V. 

Op 28 september zijn we met de klas een bezoekje gaan brengen aan het rusthuis Ter 
Vlierbeke. Daar hebben we rustig geturnd met de oudjes en ook voor hen een liedje 
gezongen. Dat vonden ze heel erg leuk en wij ook. J 

Yulia 

We zijn met de klas naar het rusthuis gegaan. Daar zijn wij dan gaan turnen. Het waren 
oefeningen met ballen, hoepels en dekens. We mochten een koekje en een sapje. Daarna 
mochten we hun kamer zien. Er was een bed, zetel, tv en een badkamer. Daarna zijn we 
teruggekomen. 

Lander  

We hebben een metekindje en we gaan daar een heel jaar voor moeten zorgen. Maar ik 
vind dat heel leuk want ik ben blij met mijn metekind. Mijn klas is in de abdij. We hebben 
wel een voordeel want soms mogen we het laatste kwartiertje in de “nonnenhof” spelen.  

Siska 

We hebben al flink wat gedaan. We hebben diertjes gemaakt met lijm, een ballon en een 
hele hoop kranten. We zijn ook naar een bejaardenhuis gegaan. Ik vind het afwisselen van 
meester en juf wel een beetje raar. Maar ik denk dat ik er al aan wen. 

Mats H. 

We zijn al vaak met de klas gaan spelen in het doolhof en we hebben er een kamp 
gemaakt.  

Mats V.E. 
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Het 6e leerjaar op zeeklassen 

EINDELIJK zijn we vertrokken op 
zeeklassen! Joepie.   

De eerste tussenstop was de 
dodengang in Diksmuide. Nadien 
reden we door naar de Ijzertoren.  
Samen met onze gids ontdekten 
we alles over  WOI en ontdekten 
we de betekenis van de 
vredesvlag.  

 

DAG 1 

Wat een leuke dag! 

• njammie ontbijt!  

• ritje op de kusttram 

• 1 tegen allen op het 
strand 

• schelpen zoeken op 
het strand met de gids  

• proefjes over duinen 
en dijken  

• filmavond  
 

DAG 2 
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Vandaag gaan we zwemmen  
maar nadien op de fuif  
zijn we helemaal niet meer te 
temmen…  

Ik weet nog niet met wie ik dans 
maar wie weet waag ik wel m’n 
kans.  

 

Met de school op reis, het is 
een paradijs. 

Opdrachten voltooien in het 
zand, dat is wel plezant. 

Terug naar huis met de bus 
papa en mama krijgen een 
dikke kus!  

 

DAG 3 

DAG 4 

Stiekem babbelen in de nacht 
 

maar dat doen we heel zacht. 
 

Anders kunnen de juffen ons horen 
 

en dan trekken ze aan onze oren. 
 
 

Het 6e leerjaar op zeeklassen 



20 

Veldloop 
125 leerlingen hebben deelgenomen aan 
de 29ste veldloop. Iedereen, van het 
eerste tot en met het zesde leerjaar, 
heeft zijn beste loopbeentjes voorgezet 
onder een stralend najaarszonnetje. 

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

Dank je we l ! Ju l l i e hebben d i t 
fantastisch gedaan! 

 

 

[nvdr: niet alle foto’s zijn even scherp omdat de kinderen zo snel liepen ! J] 
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Lovenarenbroek 4B & helft 4C 
Vrijdag 6 oktober trok 4B samen met de 
helft van 4C naar Lovenarenbroek in het 
P rov in c i aa l Dome in om daa r aan 
beheerswerken te doen.  

Dankzij de deskundige uitleg van Kris Van 
Ingelghem leerden we de betekenis van 
een broek kennen. We ontdekten heel wat 
unieke planten en gingen aan de slag met 
hark, riek en draagberries om het maaisel 
manueel weg te dragen. 

Zwaar labeur, door wind en regen, maar 
het was fijn zo eens een dagje uit de klas 
te zijn. Door de modder ploeteren, 
springen in de plassen, kikkers vangen,… 
het mocht allemaal. 

Achteraf genoten we nog van een 
welverd iend speelmomentje in de 
waterspeeltuin. 



De MOS-werkgroep durft het groots te zien, dus is er 
een overleg geweest met een energiecoöperatie wat 
het zou betekenen om zonnepanelen te plaatsen op 
de daken van de school. Dit geeft al heel wat stof tot 
nadenken, zoals het verschil in energieproductie en –
consumptie tijdens de zomermaanden. Minister 
Crevits heeft duurzame energie ook hoog op de 
schoolagenda geplaatst, dus we blijven dit van nabij 
opvolgen. 

MOS 
De boekentassen en brooddozen staan alweer een 
tijd klaar, iedereen is er volop ingevlogen onder het 
motto ‘Zullen we eens samen’. 

Zullen we eens samen nagaan hoe we als school het 
verschil kunnen maken voor Leuven Klimaatneutraal? 
De stad en provincie Vlaams-Brabant geven heel wat 
ondersteuning en subsidies om mee aan de kar te 
trekken. Centrale thema’s zijn afval, water, energie, 
duurzame voeding en natuur. Traditiegetrouw zullen 
we ook dit jaar een Dikke Truiendag inlassen, 
duurzaam koken, enzovoort. 
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Verander de wereld, begin bij jezelf / je eigen school. 
Onze kleuterspeelplaats kan zeker nog wat groene 
schaduwrijke plekken gebruiken. We bespreken met 
de stad of we Leilinden in of naast de haag kunnen 
plaatsen. Er heeft al een proef-project gelopen op de 
speelplaats van de lagere school met klimplanten, 
maar zij hebben de grijpgrage handen niet 
overleefd… 

Onze leerlingen van de lagere school halen elke 
droge middag een frisse neus bij de lunch. Zij eten 
zo vaak als het weer het toelaat buiten op de trappen 
van de Abdij. ’s Middags gaan ze daarna regelmatig 
ravotten in de boomgaard achter de school. De oase 
van groen omheen de school wordt dus optimaal 
benut. Ook onze kleuters genieten van het 
buitenleven in de recent aangelegde modderkeuken. 
Wie nog oude houten lepels of pollepels heeft liggen, 
mag die zeker even binnenbrengen op het 
secretariaat. Extra roerpret verzekerd voor onze 
jongste spruiten! 

Vorig jaar werd de moestuin grondig heraangelegd 
en dat werpt – letterlijk – zijn vruchten af. Het is 
aangenamer werken in onze overzichtelijke tuin. Het 
is volop het seizoen van de courgettes en 
pompoenen, en wat groeien die snel! Onze tuin heeft 
natuurlijk geregeld wat onderhoud nodig, daarom 
organiseren we op zaterdag 25 november een 
klusdag. Iedereen is van harte welkom! 
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Kennismakingsontbijt 
De lucht was blauw, de zon kwam op en de 
broodjes kwamen net uit de oven. 

Tijd voor ons eerste ontbijt in de 
Liemingen! Het werd een fantastisch 
feestje. Iedereen kon genieten van een 
l ekkere ko f f i ekoek , p i s to le t jes o f 
sandwiches. Er was een luchtig dessertje 
en een gezond stukje fruit. 

Kortom, onze zondagvoormiddag  kon niet 
meer stuk.  

Bedankt aan alle mama’s en papa’s voor 
hun hulp, dikke merci aan Annelies voor de 
aankopen en coördinatie van de hulp, 
dankjewel aan Danone voor de dessertjes. 

En schrijf alvast in je agenda: 

Liemingenontbijt  2018 

23 september 

Groeten van het Liemingenteam 

Bezoek bij 2C 
Ooooh wat zijn wij blij... want Shauni van onze klas kreeg er een broertje bij. Hij kwam ons 
een bezoekje brengen en wij mochten hem allemaal een aaitje geven. Hopelijk zien we Lex 
snel weer! 
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SAM-dag 
De woensdag-SAM-dag campagne werd door 
Ketnetwrapster en oud-leerling van onze school 
Sien afgetrapt in de zesde klas bij meester Tom. 

We waren toch wel blij en fier dat Sien bij ons op 
bezoek kwam om de campagne voor te stellen. 

De nationale pers was uitgenodigd, maar helaas 
niet aanwezig. 

Dat kon de pret en het enthousiasme van onze kids 
en Sien echter niet bederven. Het was keitof!! 

En de mooie foto's kregen we er zo maar bij...! 
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Traantjes van gemis 

Een ijsje als eerste maaltijd van de dag 
kan wonderen doen voor je hersenen. 
Dat blijkt uit een onderzoek in de 
universiteit in Tokio. Daar vergeleken 
wetenschappers de hersenactiviteit van 
mensen die ‘s morgens een ijsje aten en 
mensen die hun gewoon ontbijt aten. 

De mensen reageerden sneller en waren 
beter in staat om informatie op te 
nemen. Ook bleek dat het de irritatie 
verminderde. 

Daarna deden ze dezelfde testen met 
een glas koud water.  

 

 

Ook dan hadden de mensen een 
verhoogde reactietijd en een beter 
geheugen maar het resultaat was 
minder groot dan bij het ijs. 

Wetenschappers zoeken nu uit welk 
deel van het ijs de hersenen juist zo 
stimuleert.  

 

Wetenschap uit 4A 

Lieve vriendjes, mama’s en papa’s van 
m i j n “ oude ” do l f i j nen ( Lou i se , 
Cheyenne, Noa, Jolien, Nele, Mona, 
Klara, Leon, Emma, Emile, Chloé, 
Sanae, Thelma, Lucas, Nette, Olivia, 
Wout M, DouDou, Wout S, Jonas, 
Ruben, Rozan, Oscar en Martijn). 

Ook via deze weg (Flapuit) wil ik jullie 
nogmaals bedanken voor de fijne 
samenwerking.  

Jullie kinderen zijn stuk voor stuk 
(b)engeltjes uit de 1000!!! 

Ook al zullen ze mij nu niet meer zoveel 
zien, toch zal ik altijd aan hun blijven 
denken en hen nooit meer vergeten. 

Juf Frieda 
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Familienieuws 
Geboortes 
 
7 juni 2017 
Livia 
Dochtertje van Marcia en Marcos 
Zusje van Enzo (KW2) 
` 
15 juni 2017 
Jasper Vanderstappen 
Zoontje van Kirsten en Filip 
Kleinzoon van Chris (onze poetsvrouw) 
 
3 augustus 2017 
Nora Paessens 
Dochtertje van Natacha en Tom 
Zusje van Dylan (5B), Kay (4C), Tyson 
(2B) en Xyliana (1B) 
 
4 augustus 2017 
Alejandro Peeters 
Zoontje van Kelly en Michael 
Broertje van Liza (3A) 

27 augustus 2017 
Esté 
Dochtertje van Tiffany en Steven 
Zusje van Tille (1C) 
 
Overlijdens 
 
1 augustus 2017 
Olaf Cludts 
Broer van Nathan, beiden oud-leerlingen 
van onze school 
 
30 augustus 2017 
Dirk Vancuyck 
Opa van Mien (1B), Kaat (K1B) en Loes 
 
30 augustus 2017 
Patrick Dietvorst 
Opa van Trix (K2A) en Mili 

Boekenbeurs 
Zullen we eens samen… naar de 
boekenbeurs gaan? 

Abdijschool Vlierbeek 

donderdag 26 oktober 

15u30 à 21u00 

Prentenboeken, (voor)leesboeken, 
verhalen en sprookjes, informatieve 
boeken, poëzie, knutselboeken, 
boeken van auteurs die dit jaar een 
bezoekje brengen in de klas, de 
bibliot-boekjes…. Je vindt het allemaal 
op de boekenbeurs.  

Geheime tip: geef je in de eindejaars-
periode graag een boek cadeau? Koop 
die al op onze boekenbeurs en help 
tegelijkertijd de school aan de opbouw 
van een mooie verzameling boeken 
voor in de klassen. 

En maak je graag kans op een mooi 
boek, doe dan ook zeker mee aan 
onze wedstrijd. 

Alle betalingen gebeuren via de 
school-rekening. 
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Filmavond & oudercafé 
Op vrijdag 17 november 2017 nodigen 
we iedereen, groot en klein, kinderen en 
ouders vanaf 17u uit op onze eerste 
 
 
"Abdijschool at the movies” 
 
 
Terwijl de kinderen genieten van een 
mooie film, nodigen we jullie ouders uit 
voor een gezellige babbel en drink in ons 
oudercafé. 
 
Hou deze datum alvast vrij! 

Quiz 
Op zaterdag 20 januari 2018 gaat 
a lwee r de 16e ed i t i e van onze 
Abdijschoolquiz door vanaf 19u. 
 
Om alle ouders van de school de kans te 
geven om aan deze spannende, maar 
vooral leuke quiz deel te nemen, hebben 
we nu reeds de inschrijvingen exclusief 
voor hen geopend.  
 
Inschrijven kan via de website van de 
school: 

www.vrijebasisschoolvlierbeek.be 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 € per 
groepje van 4 personen.   
Pas na betaling van het inschrijvingsgeld 
is je inschrijving definitief!  
 
Ingang via het atrium.  
 
Tot dan!  
Werkgroep Quiz 



Vriendenboekje: Jean 
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 onze trouwe Jean die – samen met de rest van het team – al jarenlang de 
avondopvang van onze kleuters in de Liemingen doet !  
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