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Flapuit!
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• Sinterklaas op bezoek
• Het Leven: 5e en 6e leerjaar
• Groendag
• Nieuwe Chromebooks
• En nog véél meer!



Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,

Het einde van het jaar staat weer voor de deur, met zijn koude en donkere dagen. En wat een jaar is het
geweest!

Een jaar waarin we een hele rij nieuwe woorden konden toevoegen aan onze woordenschat: van
mondmasker over afstandsonderwijs tot runshopping, quarantaine en knuffelcontact.

Maar ook een jaar van op berenjacht gaan met de kinderen, van solidariteit met de buren, van applaus voor
de zorg,... En zeker ook van gemotiveerde leerkrachten die hun uiterste best doen om er ondanks alle
beperkingen een tof jaar voor hun leerlingen van te maken!

Zo was er op 20 november de Groendag, inclusief brooddozenchallenge. En daaruit bleek duidelijk hoe
creatief een veggie-brooddoos gevuld kan worden.

In ‘Het leven zoals het is’ kan de 3de graad deze keer uitgebreid tonen hoe zij hun dagen op school vullen.

En ondanks de strenge Corona-maatregelen kwam dit jaar toch de goedheilig man onze school bezoeken.

De werkgroep ‘Leesplezier’ organiseerde dan weer een online boekenbeurs, zodat er weer leuke en
leerrijke cadeaus onder de kerstboom gelegd kunnen worden.

We wensen je alvast veel leesplezier, en tot volgend jaar!

Jullie Flapuit-redactie
flapuit@vrijebasisschoolvlierbeek.be
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Woordje van de directeur
Hallo allemaal,

Het eerste trimester loopt zo stilaan ten einde.
De voorbereidingen voor de ontvangst van de Sint en
zijn hulppieten dit jaar zijn hier volop aan de gang.
We hangen lichtjes op om de start van de Advent te
vieren en we kijken samen uit naar die gezellige
kerstperiode.
Samen vieren zoals we dat met Kerst en Nieuwjaar
gewoon zijn, zit er dit jaar niet in. Dat maakt de nood
aan licht en hartverwarmende gezelligheid eens zo
groot.

“Hartverwarmend”.
Zou het niet hartverwarmend zijn om allemaal samen
wat licht te maken tijdens de donkere dagen die
eraan komen? Laat ons afspreken om elke dag een
kaarsje aan te steken of lichtjes te laten branden. Op
die manier zijn we op afstand toch ook allemaal met
elkaar verbonden.

In deze speciale tijden moeten we ook onze vaste acties op een creatieve manier aanpakken: een digitale
boekenbeurs en quiz, de voorbereiding van een alternatieve eetdag. We zijn heel dankbaar dat jullie onze
school ook nu blijven steunen waar het kan. Er werden boeken verkocht voor € 2467! Dat levert de
school een boekenbon op van € 370. Bedankt daarvoor!

Met 1 eindejaarstraditie zijn de kinderen alvast weer heel erg in de weer: ze zullen samen maar liefst 2078
nieuwjaarsbrieven geschreven hebben. We twijfelen er niet aan dat jullie deze wensen op allerlei creatieve
manieren tot bij hun bestemmeling zullen brengen.

Hopelijk mogen al deze wensen uitkomen!

Ik wens jullie een fijne Kerstperiode en een gezond 2021!

Warme groeten,
Annick
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Het leven zoals het is: 5A 
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Het leven zoals het is: 5A 
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Het leven zoals het is: 5A 
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Het leven zoals het is: 5B 
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Het leven zoals het is: 5B 
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Het leven zoals het is: 5B 
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Het leven zoals het is: 5C 



11

Het leven zoals het is: 5C 
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Het leven zoals het is: 5C 
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Het leven zoals het is: 6A 
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Het leven zoals het is: 6B 
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Het leven zoals het is: 6B 
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Het leven zoals het is: 6C 



17

Het leven zoals het is: 6C 
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Nieuwe Chromebooks
In 2B ontdekken we leuke leesboekjes op de nieuwe Chromebooks via de Fundels app. Die Fundels app is
ook nieuw, het abonnement werd dit jaar voor het eerst aangekocht. Hieronder wat extra info:

Fundels brengt de mooiste verhalen en prentenboeken tot leven! Op een kindvriendelijke en speelse manier
stimuleert Fundels de taalontwikkeling van kinderen van 3 tot 7 jaar. Geniet in Fundels van meer dan 120 prenten-
en leesboeken, waarbij in elke activiteit het verhaal en het boek centraal staan. Fundels is beschikbaar voor mobiele
toestellen en computers. Alle Fundels-boekjes en de bijhorende activiteiten zijn, eens gedownload, altijd en overal
beschikbaar. Thuis, onderweg, bij oma en opa, in de auto, op vakantie... waar en wanneer je wil!
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Bezoek van de Sint
Alles staat klaar, we kijken vol verwachting uit
naar de komst van de Sint. Zou hij dit jaar wel
kunnen komen, nu Corona zo lelijk huishoudt?

De Sint en de Pieten dragen ook netjes een
mondmasker. Dat hoort ook zo, want met zijn
respectabele leeftijd behoort de Sint natuurlijk tot
de risicocategorie. En vanzelfsprekend wil er
niemand dat de Sint ziek zou worden!

Maar al snel blijkt dat de kinderen zich voor niets
zorgen hebben gemaakt: de Sint komt eraan met
zijn Pieten! En hij heeft cadeautjes bij!



20

Bezoek van de Sint
Natuurlijk vergeet de Sint de kinderen van de Abdij niet!

De Sint had dit jaar hulp gevraagd van een paar reserve-Pieten. En die hebben zich met volle overgave van
hun taak gekweten!

Het welkomstcomité stond ook hier weer klaar!
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Bezoek van de Sint
Het moet dit jaar allemaal wat meer vanop afstand gebeuren. Maar dat kan het enthousiasme niet drukken!
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Groendag
De MOS-groep (milieuzorg op school) organiseerde in de loop van de week van 16 november de eerste
GROENDAG. De bedoeling hiervan was om vegetarische voeding te promoten. De leerkrachten en
leerlingen gingen aan de slag en kookten veggie in de klas!
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Brooddozen challenge
We planden als weekafsluiter een BROODDOZEN CHALLENGE op vrijdag 20 november.
De klasleerkrachten kozen ‘s ochtends één winnende brooddoos per klas. Wat een succes! De keuze werd
zeer moeilijk door al de prachtige, vegetarische en gezonde brooddozen. De jury koos dan uiteindelijk uit
al deze brooddozen de meest volwaardige top 3. (1 winnaar per graad) Deze kinderen ontvingen een
gezond verrassingspakket! Eėn ding staat vast, onze leerlingen keken die dag ongelooflijk uit om hun lunch
te mogen opeten. En… terecht!

Een aantal kunstwerkjes:
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Onze drie winnaars! Proficiat!

Brooddozen challenge
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Kampioenenwraps met piratendip
Piratendip

Benodigdheden:
- Mixer
- Vergiet
- Kom
- Knoflookpers

Ingrediënten:
- 2 blikken kikkererwten
- Sap van 1 citroen
- 6 eetlepels olijfolie
- Zout en peper
- 1 teentje knoflook

Bereiding:
- Giet de kikkererwten af.
- Pers het teentje knoflook.
- Doe alle ingrediënten in de

mixkom.
- Mix alle ingrediënten

Kampioenenwraps
Benodigdheden:
- Snijmesje
- Rasp
- Snijplank
- Mesje
- Borden

Ingrediënten:
- Witte kool
- Wortelen
- Wraps
- Piratendip (zie hierboven)
- Veldsla

Bereiding:
- Schil en rasp de wortelen.
- Smeer de piratendip op de

wraps.
- Leg de geraspte wortelen,

veldsla en de witte kool tussen
de wrap.

- Rol de wrap op.
- Snij de wrap in stukjes.
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Boekenbeurs
En toen … was er enkel nog een lege zaal, zonder boeken. Was er geen boekenbeurs dit jaar? Stak corona
er dan toch een stokje voor? Het jaarthema van de school is dit jaar “niet volgens het boekje”. Dus deden
we wel volgens het boekje: al bleef de zaal leeg, jullie konden de boeken dit jaar online bekijken en
bestellen.

En dat deden jullie. Met een bestelling van 147 boeken, in 67 boekenpakketjes en een omzet van € 2870
mogen we deze online-boekenbeurs best een succes noemen.

Dank jullie wel allemaal, vanwege de klasbibliotheken op school, die dankzij jullie steun nu weer aangevuld
kunnen worden met nieuwe boeken!

Werkgroep Leesplezier

Fluo op is supertop!
De dagen worden weer korter en het zal binnenkort weer donker zijn als we op school aankomen of
vertrekken naar huis. Het is dus erg belangrijk dat we opvallen in het verkeer! FLUO kan ons hierbij helpen,
zodat wie op weg is, wordt gezien!

Meester Pieter en zijn leerlingen van 3C geven alvast het goede voorbeeld. Doe jij ook mee?

Flitsende fluo-groetjes,

Werkgroep verkeer
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Quiz

Op zaterdag 16 januari 2021 organiseren we de 19de ABDIJSCHOOLQUIZ op een DIGITALE manier!

Zelfs in Coronatijden willen we jullie een luchtige actualiteitsquiz aanbieden, maar op een veilige manier.
Dus zullen we jullie huiskamer binnenkomen met onze quizvragen, audio- en videofragmenten. Op die
manier kunnen jullie een gezellige quizavond hebben met familie en vrienden in je eigen veilige bubbel!

Een ploeg kan bestaan uit 1 tot 6 deelnemers, die al dan niet samen zijn in één huiskamer. Meer informatie
over de quiz en de inschrijvingen vind je op de website: www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/quiz

ZATERDAG 16 JANUARI 2021
19DE ABDIJSCHOOLQUIZ

Actualiteits- en algemene kennisquiz voor gelegenheidsteams

Inschrijven: www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/quiz

DIGITAAL!

Geboortes

7 oktober 2020
Simon Arts
Broertje van Elise Arts (1KB)

20 oktober 2020
Jasper Poinet
Broertje van Lina Poinet (3KA)

23 oktober 2020
Louise Peeters
Zusje van Matteo Peeters (1KC)

2 november 2020
Amiir en Amiira Farax Haaji
broertje en zusje van Falxada (5B), Abdimajid (4B), 
Ahmed (3B), Aisha (1B) en Anisa Farax Haaji
(3KA) 

Overlijdens

16 november 2020
Luc Jacobs
Opa van Franne Piot (5A)

17 november 2020
Richard Kunicki
Vaki van Noor (6A) en Wout Stevens (4A)

24 november 2020
Josiane Van de Winkel
Moeke van Marit (6C) en Lene Loeckx (2B)

Familienieuws

http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/quiz
http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/quiz


Vriendenboekje: …
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…
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