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Rond de toren 
Beste Vrienden van de Flapuit, 
 
Wat een plezier weer om deze Flapuit te maken met alle leuke foto’s en tekstjes die jullie 
instuurden. Dankjewel daarvoor ! We slepen je hieronder even door wat jullie allemaal wilden 
vertellen ... 
 
We surfen eerst de vakantie in via een bochtje rond de directeur, het oudercomité en blijven 
dan wat verder deinen op de golven van “Het leven zoals het is” (deze keer van het 1ste en het 
2de lj). 
Dan landen we op de boerderij en vliegen dan door naar de wereldbeurs van het 6de lj. 
Sporten doen we nog een keer met de sportdagen, sportklassen, de fantastische 
vastenvoettocht en de leuke schoolreis van het 2de lj. 
 
Helemaal op het einde vind je leuke dingen over de 1ste communie,  Vlierbeekkermis (wat een 
feest!), bibliot en natuurlijk het afscheid van onze liefste 6de jaars. Wat gaat het toch snel.  We 
gaan jullie missen! 
 
Ergens in het midden, hebben we ook het vriendenboekje. Deze keer gaat het over “onze 
Bruno”. Misschien niet bekend voor iedereen die deze Flapuit leest, maar Bruno is jarenlang de 
absolute drijvende kracht geweest achter de Flapuit. Zonder hem was er geen Flapuit. Omdat 
hij de fakkel wou doorgeven, willen we hem absoluut in de bloemetjes zetten en hem nog eens 
bedanken voor alle tijd en werk dat hij erin gestoken heeft. Dikke dankjewel, Bruno !! We voelen 
ons nog heel groen achter de oren om jouw werk verder te zetten. 
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Een boekje maken is één ding. Het op een professionele 
manier gedrukt krijgen is een kunst, en dat heeft Rudi 
jarenlang voor ons gedaan: mooi op tijd, met mooie letters, 
scherpe mooie foto’s en op het beste fluwelen papier.  
Spijtig dat ook Rudi de fakkel doorgeeft, maar ook aan 
hem een heel grote dank! 
 
Er wordt wel eens gezegd: “Het leven is geen ponykamp”, 
maar ik ben zeker dat we na deze zomer kunnen zeggen:  
“Deze zomer was wel een superfantastisch pony, sport, 
scouts/chiro-kamp!” 
 
Geniet van jullie vakantie! Wij kijken ernaar uit om ook 
volgend jaar al jullie verhalen te horen! 
 
Jullie redactie. 



Woordje van de directeur 
Beste jongens en meisjes, mama’s en 
papa’s, 
 
 
Het schooljaar begon met enkele 
gebroken botten, o.a. van 
ondergetekende, en dat in een jaar in het 
teken van geluksvogels... 
Gelukkig waren deze ongelukjes geen 
voorteken van hetgeen zou volgen. 
 
Het was weer een heel intens, druk en 
prachtig schooljaar, vond ik. 
 
Mag ik er toch één hoogtepunt uithalen? 
 

Herinneren jullie zich dat ik enkele jaren geleden schreef dat we met een opbrengst van € 
7500 voor de vastenvoettocht een record vestigden dat wellicht niet meer zou geklopt 
worden? 
 
Dit jaar was het toch prijs... en hoe? 
 
Bijna € 10 800 haalden onze meisjes en jongens op ten voordele van het consortium 1212. 
Sommige klassen brachten meer dan € 600 binnen, Zuraya van 6C op haar eentje zelfs € 
152. Wat een inzet van jullie allemaal!  
Ik vond dit werkelijk fantastisch en vond dit wel een krantenartikeltje waard... 
 
Drie jubilarissen de tweede helft van dit schooljaar, Eva en Linda, al 30 jaar in onze school en 
Greet Liekens mag binnenkort 60 kaarsjes uitblazen! Na een spijtig skiongeval (oei, toch dat 
begin van het schooljaar...?) zullen we haar op school niet kunnen vieren, maar dus bij 
deze... Proficiat!! 
 
Voor mij is dit einde schooljaar toch ook anders dan andere jaren. 
Als ouder (klopt in beide betekenissen van het woord) neem ik afscheid van onze school.  
Ik wil via deze weg alle juffen en meesters bedanken voor de fijne tijd die onze drie dochters 
hier op school hadden. 
Dankzij jullie inzet en werk van elke dag beleefden ze hier op school een super kleuter- en 
lagere schooltijd. 
 
Ik wens jullie heel veel leesplezier bij deze laatste Flapuit van het schooljaar en voor straks 
aan jullie allemaal een hele leuke en rustgevende grote vakantie met heel veel zon en heel 
veel plezier en ontspanning. 
 
Dieter 
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Nieuws van het oudercomité 
De laatste Flapuit van het jaar alweer. 
Z o n n i g e d a g e n , w a t e r s p e l l e t j e s , 
sportdagen, evenementen, examens en 
toetsen, terrasjes, … het einde van het 
schooljaar wordt er telkens opnieuw mee 
ingeluid. De jongste kinderen genieten met 
volle teugen, de iets ouderen sluiten zich op 
om de laatste eindmeet te halen. En toch 
zijn het allemaal geluksvogels: kinderen die 
alle kansen krijgen, in een omgeving die 
hen steunt, helpt en vooruit duwt. Dit 
schooljaar was er weer eentje van 
enthousiaste en zorgzame leerkrachten, 
een bruisend oudercomité, klussende, 
poetsende en coördinerende medewerkers, 
stille werkers achter de schermen. Ik denk 
dat het goed leven is in onze school.  

Het einde van een schooljaar betekent ook 
afscheid nemen van mensen die zich jarenlang 
voor de school inzetten. Dit jaar verlaten Conny 
C l a e s ( W G V l i e r b e e k k e r m i s ,  W G 
Afscheidsreceptie, Schoolraad), Kathleen 
Moul ing (WG Vl ierbeekkermis), Greet 
Juchtmans (oudgediende van de Liemingen, 
WG Vlierbeekkermis) en Bieke Van Elsacker 
(trekker van WG Vlierbeekkermis). Al deze 
mensen weten wat het is om een groot 
schoolfeest op te zetten en honderden 
kinderen en ouders een prachtige dag te 
bezorgen. Ze hebben daarvoor vergaderd, 
afgewassen, inkopen gedaan, stoelen en tafels 
versleept, drankjes geschonken, eten 
geschept, opgeruimd, … en deden dat met 
veel enthousiasme, ook als onverwachte 
tegenslagen (altijd van de partij: de-regent-het-
of-niet-stress) zich aandienden. Dank aan jullie 
allemaal! 
 
Zelf vind ik het ook tijd om de fakkel door te 
geven. Sinds 2002 op post, eerst in de 
Liemingen en dan in de grote school (ja, zo 
noemen de Liemingers dat nog steeds ☺), kijk 
ik met veel plezier nog een jaartje van de zijlijn 
toe.  
 
Geniet allemaal van de vakantie, en laat die in 
gedachten net zo eeuwig lang duren als onze 
kinderen geloven! 
 
Birgitte  
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In het eerste leerjaar 1A ..... 
 
... vind ik het leuk dat ik veel geleerd heb. 
... vind ik de knutselwerkjes mooi. 
... leerde ik over an en tom. 
... zijn de boeken van mol en beer leuk. 
... gaan we naar de boerderij. 
... vind ik het leuk omdat het gezellig is. 
... is de juf heel koel. 
... werken wij goed door. 
... zijn drie lieve juffen en ik vind het  kei leuk. 
... is de school super leuk. 
... vind ik de falco-oefeningen leuk. 
... luister je naar veel verhaaltjes. 
... is er een spelletjeskast. 
... vind ik het heel leuk, ik werk heel graag met de 
juf. 
... doe ik graag de hoekjes. Ik werk graag, heel 
graag! 
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In het eerste leerjaar 1B ..... 
 
... leren we rekenen en lezen. 
... leren we schrijfletters schrijven. 
... leren we met elkaar spelen. 
... vind ik het heel leuk en daarom doe ik mijn best. 
... mogen we spelen als we klaar zijn. 
... zijn er in mijn klas 23 kinderen. 
... doen we heel leuke dingen. 
... is school super tof en de juf is ook tof. 
... leer je zelf verbeteren en netjes schijven en 
rekenen met wibbel. 

In het eerste leerjaar 1C ..... 
 
... hebben wij leren lezen met mol en beer. 
... doen we heel leuke dingen. 
... is het leuk de juf een te pletter knuffel te geven. 
... werk ik heel graag mee. Ik vind rekenen zo leuk 
    dat ik deze klas nooit meer vergeet. 
... ben ik altijd blij omdat ik leuke klasgenootjes 
    heb waar ik heel veel van hou! 
... was ik verliefd op mijn huiswerkmap. 
... waren de sommen en de verschillen zalig, ik was gewoon zo blij! 
... zie ik altijd mijn vrienden. 
... ben ik zo blij want in de derde kleuterklas wou ik lezen. 

Het leven zoals het is:1ste leerjaar 
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Het leven zoals het is:1ste leerjaar 
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Het leven zoals het is: 2A 
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Het leven zoals het is: 2A 



9 

Het leven zoals het is: 2A 



De kinderen van 2B keken terug op het voorbije schooljaar… 
 
Ik ben juf en voel me bijna nooit suf. 
Elise hield van werken, dat vond ik leuk om op te merken. 
Klaas vond rekenen fijn want dan kan hij alleen zijn. 
Lisa hield van dansen, daarvoor kreeg ze vele kansen. 
Als Thomas J. iemand fopt, voelde hij zich helemaal top! 
Tim was soms wel wat stil maar hij weet goed wat hij wil. 
Dorien vond speeltijd fijn omdat we dan allemaal samen zijn. 
Yenna heeft mooie krullen en ze kan heel goed brullen. 
 
 
 

Gidy vond voetballen fijn want hij wil later een topvoetballer zijn! 
Jill voelde zich vaak blij want ze turnde met haar vrienden op de wei. 

Felix rekende goed en hij weet hoe het moet. 
Lander hield van LEGO en dat vond hij zo !       . 

Wout vond zich de knapste en is ook wel de rapste. 
Janne is snel en blaast een grote bel. 

Marit hield van spelen want dat deed ze met velen. 
Jonas was heel lief en iedereen vond hem een hartendief! 

Milan is een kei in lopen, dat kunnen we alleen maar hopen. 
Jannick is super in atletiek, daarom was hij bijna nooit ziek! 

Lina is een fan van tekenen maar minder van rekenen. 
 
 
Tess is goed in sporten, dat zie je op haar rapporten! 
Gitte is een flinke meid uit 2B, daarom deed ze altijd goed mee! 
Thomas S. houdt veel van dieren en had soms wel wat te sterke spieren… 
Evelien vond ‘One mile’ fijn, want dan hoefde ze niet alleen te zijn. 
Dante was vaak blij want hij mocht vaak naar de wei! 
En Jorre vond sombybal fijn, dan kon hij fijn bij zijn vrienden zijn. 
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Het leven zoals het is: 2B 
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Het leven zoals het is: 2C 



Boerderijklassen 
Naar de boerderij! 
 
Eindelijk was de dag daar… 
Al vroeg stonden de bussen klaar. 
Alle kinderen stapten op de bus, 
Samen met hun juffen, lekker knus! 
Lekkere spaghetti op ons bord 
En of er dan gegeten wordt! 
Daarna leerden we over melk, 
er was een proevertje voor elk. 
Boter toveren, choco maken, 
dat kon ons allen smaken! 
De koeien melken is super-fijn, 
maar ’t is wel schrikken als je weet hoe zwaar ze 
zijn! 
Een koe weegt een kilo of 600, 
dat heeft ons allen wat verwonderd. 
’s Avonds waren we toch wel moe 
 en vielen (best snel) alle oogjes toe. 
Na het ontbijt gingen we weer aan het werk, 
gelukkig zijn we allen erg sterk. 
Geiten, schapen, eenden voeren,… 
We voelden ons al echte boeren. 
Over wol kan je ook veel leren, 
bijvoorbeeld hoe je een schaap moet scheren. 
We maken een armband van echte wol 
en aten nadien alweer ons buikje vol. 
Graantjes proeven, broodje kneden 
deden we voor we met de kar rondreden. 
’s Avonds terug ons bedje in 
na een verhaaltje naar ieders zin. 
Op vrijdag weer valiezen pakken, 
een heus karwei met zoveel zakken! 
We vierden ook een verjaardags-feest, 
Lilia genoot hiervan om ’t er meest! 
Een quizje over dieren was onze laatste les, 
dus deden we nog even super ons best! 
Na lekkere frietjes namen we afscheid, 
we hadden een SUPERleuke tijd! 
Dag boerderij, dag  geit, dag schaap! 
(Ik hoop dat ik op de bus niet slaap… ;-)) 
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Boerderijklassen 



Wereldbeurs 6de leerjaar 
Op woensdag 24 mei heeft het 6de leerjaar 
een landenbeurs gehouden. De drie klassen 
waren goed voorbereid met de info en de 
kleurrijke standjes. De exotische landen 
werden erg mooi gepresenteerd. Tijdens de 
speeltijd kon de hele school komen kijken en 
een beetje informatie opdoen, zelfs de 
allerkleinsten. Vanaf 11u15 konden de 
ouders en oma’s en opa’s ook komen kijken, 
en vooral komen proeven ;-) Heel wat 
leerlingen waren leuk verkleed met de 
typische kleding uit hun land. 

Er waren veel landen, van het hete 
Congo tot het koude Alaska. Er 
hingen veel slingers en vlaggen. Het 
was warm weer, en voor sommigen 
viel dat tegen, want sommigen 
moesten warme kledij aandoen 
omdat dat gedragen wordt in hun 
land. Iedereen was wel onder de 
indruk van het harde werk van de 
leerlingen van het 6de leerjaar.  
Hebben de leerlingen iemand 
misschien een ideetje gegeven om 
op vakantie te gaan dit jaar?  
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Mos 
Daar is de lente … daar is de zon. We hebben er even moeten 
wachten, dus doet de zonneschijn nu extra veel deugd. De 
kinderen beleefden de afgelopen weken  wereldwaterdag, dikke 
truiendag en ook de buitenspeeldag is gepland voor half juni.  
Al stopt een malse lentebui of wat ijsheiligen het MOS-team niet 
om heel wat werk te verzetten. 
Dit schooljaar werd er nagedacht over een nieuwe indeling van de 
moestuin, om er voor te zorgen dat kinderen er op een leukere 
manier zelf in aan de slag kunnen. Er zijn nu twee duidelijke 
velden met bloemen aan de zijkant, zodanig dat er meer plaats is 
voor courgetten, pompoen, aardappels,… in plaats van onkruid. 
Dat onkruid blijven we trouwens te lijf gaan, er worden op 
regelmatige basis avonden ingepland om onkruid te wieden 
tijdens de komende maanden. Als je zin hebt om een avond mee 
t e  h e l p e n ,  s t u u r  d a n  z e k e r  e e n  m a i l  n a a r 
karlien.cheyns@gmail.com. 
Sinds kort is er ook terug nieuw leven in de moestuin door de 
komst van de twee nieuwe kippen. Tijdens de klusdag werd het 
hok vos-en marter-veilig gemaakt en ze voelden zich duidelijk 
snel op hun gemak. De eerste dag werd Juf Sigrid al beloond met 
een ei! 
 



Sportdagen lagere school 
Sportdagen voor de lagere school 
 
De sport – sterren – dagen van Sport Vlaanderen werden alweer een schot in de roos. 
 “Sport je droom” werd een droom voor de eerste en tweede graad.  De derde graad werd op 
de proef gesteld in “Sport daagt je uit”. 
De kinderen amuseerden zich kostelijk op de springkastelen, death ride, dans-arena, gekke 
fietsen, klimmuur, speleobox, rodeostier, trampolines; ... teveel om op te noemen en te doen. 
Ook bekende en minder bekende spelen en sporten waren er te vinden als tjoekbal, 
pannavoetbal, schermen, katapultschieten, boogschieten, atletiek, korfbal,... 
Het was een fantastische en onvergetelijke dag. Geniet mee van enkele sfeerfoto’s. 
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Vastenvoettocht 

Geboortes 
24 maart 2017 
Matteo 
Zoontje van Laurien Spaey en Sven Van 
den Haute 
Kleinzoon van juf Veer (2C) 
 
18 april 2017 
Vik 
Zoontje van Nathalie Willem en Bert 
Ackaert 
Broertje voor Leon (instap Liemingen) 
 
20 april 2017 
Ellenor 
Dochter van Ilse Bockx en Bart Peeters 
Zusje van Charlien (KW1) en Robine 

1 mei 2017 
Mia 
Dochter van Kim Netten en Tom Van 
Ermen 
Kleindochter van juf Inge (zorg) 
 
19 mei 2017 
Noah 
Zoontje van Ilse Van Damme en Davy 
Teunkens 
Broertje van Eli (instapklas) 
 
Overlijdens 
4 april 2017  
André Philips 
Grootvader van Lieselot Philips (1C) 
 
14 april 2017  
Edmond Nulens 
Grootvader van Astrid Cools (6A) 

Familienieuws 



Schoolreis 2de leerjaar 
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We reden met de bus naar de zoo. Daar 
zagen we veel grappige dieren. Daarna 
zijn we even pauze gaan houden in de 
speeltuin. Er was ook een kinderboerderij. 

In de zoo zijn veel dieren. We gingen er 
met een leuke bus naartoe. Er was ook 
een leuke speeltuin. In de kinderboerderij 
was een verzorger. Sommige dieren 
waren grappig. 

We hebben veel zebra’s gezien. Drie 
ervan liepen bij de giraffen. Er waren ook 
twee witte neushoorns. En de zebra’s 
heb ik bovenaan getekend. 

Ik heb de leeuwen en leeuwinnen gezien, 
ze waren heel mooi! De gorilla’s waren 
ook heel leuk! De stokstaartjes waren 
schattig! En de lynx was heel goed 
verstopt. 

We hebben gorilla’s gezien. Ze waren 
grappig. We waren naar de speeltuin 
gegaan. Dat was super leuk. We hadden 
een jungle toer gedaan. 

De gorilla voederen was heel fijn. In de 
binnenspeeltuin was een heel leuk 
klimrek. De aapjes vond ik heel schattig. 
We gingen door een grote grot. 



Sportklassen 3de leerjaar 

In het zwembad vond ik het leuk om… 
Samen met Lena in de glijbaan te gaan. 
Om samen met Lena met de opblaasbare 
bal te spelen. 
 
 
In de speeltuin vond ik het leuk om... 
Een parcours te doen. Om op de wip te 
wippen. Op een ding dat rond draait zitten/
staan. Het zandgevecht: ik en Lena tegen 
Noor en Nikki!!! 
 
 
Heb je lekker gegeten? Wat dan? 
Ik vond de koude schotel lekker, de 
fishsticks met spinaziepuree, de frietjes 
met stoofvlees, de yoghurtjes, … 

Het slaapverblijf waarin we verbleven 
vond ik leuk omdat... 
Het zo mooi was en het veel aparte 
kamers waren met aparte badkamer. 
 
 
Welke sport(en) vond je het leukst? 
Het leukste was muurklimmen, het 
z w e m b a d ,  b a d m i n t o n e n h e t 
bewegingslandschap. 
 
 
‘s Avonds vond ik het leuk... 
Omdat we dan een quiz hebben gedaan. 
 
 
Wat was best wel spannend? 
Naar beneden gaan bij muurklimmen en 
de uitslag van de quiz. 



Vriendenboekje: Bruno  
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 Bruno: het jarenlange meesterbrein, de werkende handen, de topskills van onze 
Flapuit!  

19 
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Eerste communie 
Een zonovergoten kerkplein, een blauwe hemel, vele kleine 
blinkende mensjes en nog veel meer vrolijke gezichten waren er 
te bewonderen op ons kerkplein in Vlierbeek op 
donderdagvoormiddag 25 mei. 
 
Het werd een prachtige dag om samen met alle eerste 
communicanten, hun ouders, grootouders, broers en zusjes 
eucharistie te vieren. 
 
Onze voorganger gaf hen de opdracht hun oren en ogen open te 
houden om samen met hun ouders te groeien in geloof.  Van 
harte proficiat aan onze 48 eerste communicanten: 
 
Milan Adriaens, Esther Bertels, Janne Binnard, Lina Bisschops, 
Gitte Blondé, Mattias Boone, Lode Brems, Jill Butaye, Robin 
Caers, Ine Caubergs, Staf Crabbé, Sasha Creffier, Laura De 
Backer, Juliette Debucquoy, Jorre Delvaux, Liza Deville, Desirée 
Di Martino, Lucas Evrard, Julie Florquin, Mathias Goossens, 
Jonas Gyselinck, Leandro Haers, Tuur Haezaert, Kamil Herbots, 
Anna Jackers, Thomas Janssen, Sien Lemmens, Elise 
Lemmerling, Marit Loeckx, Olivier Mannaerts, Marcus Moreno, 
Warre Peters, Lorenzo Ronzani, Ella Santermans, Charlotte 
Schalenbourg, Tuur Schepers, Tess Smeets, Lander Steensels, 
Noor Stevens, Dorien Tastenhoye, Mary-Lynn Van Assche, Sofie 
Van Ceulebroeck, Neil Van de Vel, Jozefien Van Eeckhoudt, Ine 
Van Thienen, Wout Vanderhaegen, Frederieke Wagener en 
Amélie Weckx. 
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Vlierbeekkermis 
Natuurlijk!  
Geen wolk, wind of druppel  
Die dit feest kon tegenhouden… 
Tientallen, sorry, honderden handen 
Hadden alles zo voorbereid en stonden 
klaar 
Om ook dit jaar weer te slagen: 
Vlierbeekkermis blijft een hoogmis! 
 
Zonder regen, de bar en toog toch lekker 
nat 
Slechts een beetje wind, maar welkom 
Om de lekkere geur van pasta en SUPER 
desserten rond te strooien 
 
Aan de afwas werd net niet gezongen 
Concurrentie vanop free podium toch te 
groot 
 
Springend, fietsend, al of niet geschminkt 
Rond het atrium, gevuld vol prijzen 

Om 4 uur brak de zon door 
Maar die scheen al veel langer 
Tussen de Kortrijkstraat en de abij 
Op alle gezichten, jong en oud 
 
Na 230 komt 240, niet 250 
De voorzitster had het in het snuitje 
Dus ook die enige enkele file was snel 
gezien. 
 
En plots was alles opgeruimd 
Nergens nog een tafel, stoel, glas of bord 
voldaanheid kwam bij ieder boven drijven 
Leeg, de speelplaats en drie tenten,  
stille getuigen van zoveel veel 
 
Ja, zeker weten, volgend jaar weer van 
dat 
Tot straks:  voor, op en achter “het 
scherm” ! 
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Bibliot 
Wij zitten in 4B. Wij hebben 250 boeken 
gelezen. We mochten naar Bibliot top 10. 
Het was mega gaaf, maar ook spannend 
omdat er dan Abdij Vlierbeek geroepen 
werd. Bij ons is Max gewonnen. We 
hebben kei toffe boeken gekregen. Daar 
hebben we de film “Meester Kikker” 
gezien en dan hebben we een brooddoos 
gekregen van Bibliot. Wat was iedereen 
blij en gelukkig. 

Emma 
 
 
Ik vond het leuk dat ze Bibliot hadden 
gedaan want je moest boeken lezen en 
dat vind ik leuk. En nu lees ik meer 
boeken, dus ja ik vind boeken veel leuker. 
En de klas winnaar van onze klas was 
Max. Dus ik vind dat ze het nog eens 
mogen doen. 

Cédric 
 
 
Hoi ik ben Lisne en ik las mee met Bibliot. 
Daar in die dictie kon je veel lezen, je kon 
zelfs punten op de boeken geven. En als 
ik mijn favoriet tevoorschijn mocht halen, 
hmm… Dan is mijn favoriet “Klas op 
stelten”! Maar helaas pindakaas: op het 
Bibliot feest wordt er per klas geloot en de 
winnaar mocht een boek kiezen. En dat 
werd ik niet :( Maar goed nieuws: na het 
feest wordt er een supertoffe film 
gespeeld. Maar wel als je gelezen had! 

Lisne 
 
 
Het was leuk. Je leerde veel. We moesten 
125 boeken lezen en deden er 250. Er 
waren leuke boeken en het was 
interessant. Het feest was heel leuk! We 
keken een film, kregen een wafel en we 
wisten de top 10.  

Siemen 

Onze klas moest 125 boeken lezen voor 
naar het Bibliot feest te gaan. We hebben 
geen 125 boeken gelezen, maar het 
dubbele ervan: 250 boeken dus. We 
hebben elk dus gemiddeld 10 boeken 
gelezen. 

Dries 
 
 
De beloning was een mooi brooddoosje. 
Op het einde van het feest keken we de 
film “Meester Kikker”, kwaak! Toen we 
naar buiten gingen, kregen we een lekkere 
wafel.  

Juliet 
 
 
Hoi ik ben Jana uit 4B. Het bibliot feest 
was echt heel leuk, maar de film was het 
allerleukste. Want die film was echt toppie. 
We moesten 125 boeken lezen, maar we 
hebben 250 boeken gelezen. We werden 
bekroond met een leuke brooddoos van 
Bibliot, die je goed kan gebruiken. 

Jana 
 
 
Voor het Bibliotfeest moesten wij met heel 
onze klas 125 boeken lezen binnen de 5 
maanden. En als die 5 maanden om zijn, 
dan gaan we naar het feest van Bibliot. 
Dan stellen ze de top 10 lijst op. En kijken 
we ook nog een film. En dit jaar was het 
de film “Meester Kikker”. 

Amber 
 
 
Voor Bibliot moesten we ieder 5 boeken 
lezen en samen met de klas dus 125 
boeken. Maar we hadden wel het dubbele: 
250 boeken. En dan gingen we in mei 
naar het Bibliotfeest. We telden samen de 
top 10 af. En voor iedere klas was er een 
winnaar. Voor onze klas was het Max. 
Voor 4A was het Aagje. En voor 4C was 
het Kaat. Op het einde kregen we nog een 
wafel, mmh! 

Hanne 
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Bibliot 
Op het Bibliotfeest was het wel leuk, maar 
druk want er waren verschillende scholen. 
Voor het Bibliotfeest moesten we wel eerst 
125 boeken lezen, maar onze klas ging 
sowieso naar het Bibliotfeest, want we 
hadden het dubbele: 250 boeken. Toen we 
in de zaal zaten en onze klas aan de beurt 
was, wou iedereen wel winnen. Maar het 
is Max geworden. 

Kaat 

Een boek voor iedereen. Voor groot en 
klein, met boeken is het fijn. Na de 
rekenles heb ik zin in een goed boek, een 
boek met een nieuwe look. Soms 
spannend en soms een sprookje van 
Grim. Maar bij een boek zit de sfeer er 
altijijijijd goed in.  

Liene 
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Afscheid van het 6de leerjaar 
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.... 

Succes 
volgend 
jaar … 

… en 
spring 

nog eens 
binnen! 


