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Rond de toren
Beste Vrienden van de Flapuit,

In deze eerste Flapuit van het schooljaar kijken we normaal gezien met heimwee terug naar de voorbije
zomer. Nu reikt die heimwee meestal nog wat verder terug in de tijd, toen "corona" vooral aan een
exotisch biertje deed denken. Nu denken we eerder aan een of ander onzichtbaar monster, dat onze
levens helemaal overhoop haalt…

…of toch niet? Want zoals je zal zien is deze Flapuit zo goed als "corona-vrij".

Elk jaar op onze school blijft er een van komen en gaan: we nemen afscheid van onze dierbare meester
Dieter en van de Dolfijntjes in de Liemingen. Maar we verwelkomen ook onze nieuwe directeur Annick en
de nieuwe peuters/kleuters in de instap- en kleuterklassen.

Voor wie toch even in de vakantiestemming wil blijven, hebben we het verslag van de zeeklassen.

Ook de veldloop ging dapper door, net zoals onze abdijschoolquiz dat op 16 januari zal doen. Telkens een
klein beetje anders, in kleine groepen of digitaal waar het moet. Maar het doel blijft: verbonden zijn.

Dat het leven op school zo "normaal" kan verder gaan, is vooral te danken aan de vele inspanningen die het
schoolteam elke dag levert. Daar zijn we hen als ouders héél dankbaar voor! En daarom zetten we hen ook
nog eens extra in de verf.

Tenslotte zijn ook de verschillende werkgroepen van het oudercomité aan de slag gegaan. Wil je hier meer
over weten, dan vind je in deze Flapuit een handig overzicht. Wil je graag een handje toesteken, dan vind je
er ook de contactgegevens bij. De werkgroepen kunnen wat extra helpende handen altijd gebruiken, dus
geef zeker een seintje!

Veel leesplezier met deze Flapuit. Zorg goed voor elkaar. En hou het veilig en gezond.

Jullie Flapuit-redactie

flapuit@vrijebasisschoolvlierbeek.be
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Woordje van de directeur
Hallo allemaal,

Hier gaan we dan.

Mijn allereerste Flapuit… Ik moest toch even
nadenken over wat ik jullie allemaal ga vertellen. Ik zal
alvast starten met mezelf even voor te stellen.

Mijn naam is Annick Vulsteke en ik ben 38 jaar.

Voor ik directeur werd, ben ik heel lang juf geweest
in een school voor buitengewoon onderwijs. De
kinderen in deze school hebben het vaak moeilijk om
te leren of om samen te werken.

Ik ben getrouwd en heb 2 kindjes. We hebben ook
een heleboel dieren thuis: een pony, een kat, 3 geitjes
en 2 kippen.

We zijn ondertussen 2 maanden ver in het nieuwe schooljaar. Corona maakte er een heel speciale start
van deze keer: mondmaskers, alcoholgel, eenrichtingsverkeer, … . Maar het waren gelukkig vooral de
vrolijke gezichten van onze enthousiaste kinderen die het meest opvielen. Het was voor velen een heel blij
weerzien. De start paste wel bij ons nieuwe jaarthema. “Niet volgens het boekje” werd alle eer aangedaan.
😊 En in dat jaarthema maakten we de eerste maand heel wat vrienden en kwam ik in oktober heel wat
sprookjesfiguren tegen doorheen de school.

Dit schooljaar bracht ook al wat nieuwe dingen met zich mee. Juf Sophie kreeg een dochtertje, Johanna.
We hebben een splinternieuwe website en ook een andere taalmethode.

Oh ja… en er kwam ook een nieuwe directeur binnengewaaid.😉

Ik begin me zo stilaan wel thuis te voelen in Vlierbeek. Dat is grotendeels te danken aan het warme welkom
van het schoolteam, de ouders en de kinderen. Bedankt daarvoor!

Neem zeker mee dat mijn deur voor ieder van jullie openstaat. Om te luisteren naar verhalen en
bezorgdheden of om eens een babbeltje te slaan.

Ik wens jullie veel leesplezier bij de eerste Flapuit van dit schooljaar. Geniet van het weekje herfstvakantie.

Annick
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Flapuit verschijnt 4 maal per jaar. Het is een gratis blad van en voor de kinderen van de
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K1 en instapklas abdij: juf Evelyne, juf Sigrid, juf 
Cindy C. en juf Cindy B.Het wijkschoolteam: Gerd, Frieda, Sabine en Ils 

K2 abdij: Mieke en Kim K3 abdij: Bieke en Hanne

Ondersteuning kleuterschool: Viviane en 
Christine 1ste leerjaar: Evelyn, Ann en Julie

2de leerjaar: Linda, Dominique en Veerle 3de leerjaar: Pieter, An en Cecilia

Het schoolteam
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4de leerjaar: Annick, Stijn, Silke en Martine 5de leerjaar: Catherine, Kim en Marijke

6de leerjaar: Tom, Katrien en Marijke
Ondersteuning lagere school: Indrah, Sarah, 

Sophie, Sylvie, Veer, Marleen en Lize

Poetsteam: Walter, Kazeen en Nory

Zorgcoördinatoren: Sophie, Inge, Greet en Eva

L.O.: Dries, Hilde en Margot

Directie en Secretariaat: Bianca, Annick en Hilde

Het schoolteam
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                                                  Daaag meester Dieter! 
                      Het was een vreemd einde van het vorige schooljaar. We hadden eerst lockdown, 
mochten in mei gedeeltelijk terug opstarten en eindigden wel met z’n allen maar toch met grote 
voorzichtigheid. Aparte speeltijden op zoveel mogelijk verschillende plaatsen met zo weinig mogelijk tegelijk. 
Dat maakte dat we geen gewoon afscheid hebben kunnen nemen van meester Dieter zoals het eigenlijk hoort, 
allemaal samen en met veel toeters en bellen, muziek makend, grapjes uithalend en gewoon heerlijk 
hartverwarmend. Zo had het moeten zijn. 

Met deze reeks foto’s willen we laten zien dat meester Dieter 15 jaar lang de rode draad was in onze school. 
De tec 7 die alles vasthield of terug repareerde. En wij zijn hem daar heel dankbaar voor!  

15 jaar van hard werken, er altijd zijn voor iedereen, maar ook niet schuw voor een grapje of verkleedpartij. 
Dat verdient meer dan een applaus. Gelukkig blijft hij binnen onze scholengemeenschap en zullen wij hem nog 
tegenkomen. Dat feestje heeft hij nog tegoed. Uitstel is geen afstel. En in tussentijd genieten we van deze reis 
in de tijd. Dankjewel, meester Dieter! 

       

 Schooljaren openen….. 

                                              

 

 

 2014 (W)onderzoekers 

 

2006 binnenstebuiten, ondersteboven                                                  2017 zullen we eens samen…  

 

en afsluiten….. 

                                                          2017 kennismakingsbrunch Liemingen     

                              

  

   

 

Liemingen 2012        en       2013                                                          Abdij 2020  

Daaag meester Dieter!
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collega’s vieren….                                                            Ouders ontmoeten… 

 

  

 

 

2006    2013     2017 afscheidsreceptie 

Handen uit de mouwen steken op Vlierbeekkermis of Quiz of …. 

 

 

 

 

   

                                    maar ook momenten van fun… 

  

  

    

 

   2009 Vlierke plezierke op de boerenbuiten                        

                                       

                                          De Sint en zijn Pieten ontvangen 

  

 

  

 2014 

2017          2013   

 

                               

Daaag meester Dieter!
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Met carnaval als vrouw, tovenaar of wielerjournalist of op gekke harendag …. maakt niet uit. 

  

 

 

 

 

2005         2015 

  

 

 

 

 

 

Voetbalsupporter…       of deelnemer   
   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Voor altijd deel van dit superteam!   

              Succes meester Dieter! 

Daaag meester Dieter!



Contacteer onze werkgroepverantwoordelijke Koen (koen.vanvlasselaer@hotmail.com) indien je interesse hebt. We
zien je graag 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.
quiz@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Leesplezier:
... zorgt voor de boekenbeurs en alles errond om
leerlingen nog meer te laten lezen.
leesplezier@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Laatstejaarsreceptie:
... zorgt dat het afscheidsfeest van de zesdejaars
superleuk is.
laatstejaarsreceptie@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Spel- & oudercafé:
... zorgt voor een gezellige avond met spel, feest,
optredens, films,... voor iedereen.
spel-oudercafe@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Veiligheid:
... zorgt ervoor dat jullie nog veiliger (bv. met de
fiets of te voet) naar school kunnen komen.
veiligheid@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• 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.
vlierbeekkermis@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• 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.
mos@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Ouderraad:
... zorgt ervoor dat de ouders mee inspraak
hebben in het beleid van de school.
ouderraad@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Liemingen:
... zorgt ervoor dat er extra leuke dingen
gebeuren in onze fantastische wijkschool.
liemingen@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Flapuit:
... zorgt ervoor dat de Flapuit 4 keer per jaar
op jullie tafel ligt met de leukste artikels.
flapuit@vrijebasisschoolvlierbeek.be

• WG Klikvorsjes:
... zorgt voor alles wat te maken heeft met
computers, het netwerk, de website en het
internet op jullie school.
klikvorsjes@vrijebasisschoolvlierbeek.be

Wat is een werkgroep? Het is een groep mensen die
echt hun best doen om het nog leuker en beter te
maken op jullie school. Misschien willen jullie als
ouders wel meehelpen?

De werkgroepen (WG) die op dit moment bestaan:

Overzicht van de werkgroepen

http://hotmail.com
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
http://vrijebasisschoolvlierbeek.be
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Het leven zoals het is: 1KA
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Welkom in de rupsenklas. De klas met 23 vriendjes en twee
juffen met dezelfde naam. We gingen op ontdekking in de
klas en we hebben al heel wat leuke dingen mogen beleven
zoals de eerste fietsdag, we hebben genoten van het mooie
weer buiten, gingen kijken naar het toneel in de vertelboot,...
en we deden nog heel veel andere leuke dingen!

Het leven zoals het is: 1KB
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Het leven zoals het is: 1KC
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De KEVERKLAS is het schooljaar goed gestart !!
Vrienden, maatjes, kameraadjes...daar ging het de voorbije weken over.
En onze favoriete knuffel mocht er ook even bij zijn.
We hebben de nadruk gelegd op vriendjes maken, elkander leren kennen, samen spelen,
samen delen. Het waardenverhaal van ‘de regenboog’ met ieder zijn specifieke kleuren
en betekenissen werd het uitgangspunt van onze start van het schooljaar.
Samen werkt het...dat is onze ‘kever quote!’

Het leven zoals het is: 2KA
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Het leven zoals het is: 2KB
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Het leven zoals het is: 2KB
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Het leven zoals het is: 3KA & 3KB
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Het leven zoals het is: 3KA & 3KB
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Het leven zoals het is: 3KA & 3KB
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Het leven zoals het is: 3KA & 3KB
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Het leven zoals het is: Liemingen

Er was eens…
een schooltje,

hier niet zo ver vandaan.
De tijd lijkt er soms even stil te staan.

Stilstaan en genieten,
van de dingen zoals ze zijn.

De kinderen steeds samen spelend
groot en klein.
Steeds wat vuil

steeds goed gespeeld
nog nooit heeft er iemand zich verveeld.

En als er in dat schooltje zo na een jaar of vier,
de betovering voor een kleuter wordt 

verbroken.
Dan wordt er nog vaak en met veel plezier

over die avonturen gesproken.
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Het leven zoals het is: Liemingen
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Afscheid Liemingen
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Zeeklassen
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       Zoek   de   12   woorden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeeklassen
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De Blauwe Schavuit
Op dinsdag 22 september hadden we geluk. Op het grasveld van
onze school stond er een boot te blinken.

Niet zo maar een boot, maar de vertelboot van Kapitein Wouter.

Elke klas mocht een kijkje gaan nemen in de boot en genieten van
een fantastische voorstelling: “Dat komt er nou van”.

Alvast bedankt, kapitein en hopelijk tot volgend jaar.

Groetjes van de kleuters van de kleuterschool

Alternatieve veldloop
Omwille van corona kon de traditionele veldloop dit jaar niet
doorgaan. Dat hield ons echter niet tegen om op woensdag 21
oktober zelf een schoolloop te organiseren.

Per graad liepen de jongens en meisjes een verschillende afstand
rond de school met als doel zoveel mogelijk rondjes te lopen en
zo zoveel mogelijk kilometers bij elkaar te lopen. En of dat gelukt
is!!

Het begon in de druilerige regen en eindigde onder een stralend
zonnetje. Overal rond het parcours stonden supporters van
andere klassen. Er werd alles gegeven om met de klas zoveel
mogelijk rondjes te lopen. Iedereen verdient een dikke duim voor
hun inzet en enthousiasme!! Het diploma per klas volgt!
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Quiz

Jullie hebben ze herkend: de kleine Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard…? Dan zijn jullie
helemaal klaar voor onze 19de Abdijschoolquiz.

Op zaterdag 16 januari 2021 is het weer zover: een avondvullende, luchtige quiz voor gelegenheidsteams,
met focus op actualiteit en algemene kennis, vol vragen over sport, muziek, politiek, entertainment, kunst,
maatschappij, de wereld rondom ons … kortom alles wat je tegenkomt op straat, op televisie, in de
kranten en de “boekskes”, …

Maar in deze tijden van corona zal het geen gewone quiz worden. Veiligheid gaat boven alles, en dus kiezen
we voor een nieuwe formule: een DIGITALE ABDIJSCHOOLQUIZ! Via jullie PCs, laptops, tablets en
smartphones komen we jullie huiskamers binnen met onze quizvragen, onze powerpoints, audio- en
videofragmenten. Wat is leuker dan quizzen op een gezellige winteravond met familie en vrienden in je
eigen veilige bubbel?

Kort na de herfstvakantie volgt via de SCHOOLNIEUWSBRIEF en -website een aankondiging met de
details voor de inschrijving, en verdere toelichting bij deze nieuwe formule. We rekenen op jullie steun om
onze quiztraditie in ere te houden! Noteer 16 januari alvast in jullie agenda’s. Wordt vervolgd…

De traditie wordt voortgezet: onze 19de ABDIJSCHOOLQUIZ komt er aan op 16 januari 2021 !

ZATERDAG 16 JANUARI 2021
19DE ABDIJSCHOOLQUIZ

Actualiteits- en algemene kennisquiz voor gelegenheidsteams

DIGITAAL!
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Familienieuws
Geboortes

6 augustus 2020
Odiel Dewit
Broertje van Josse (KW3) en Gus Dewit (KW1)

28 augustus 2020
Basiel Laporte
Zoontje van Janna Lemmens (Kinderkuren) en 
Berten Laporte

4 september 2020
Raphaël Cerulus
Broertje van Nora Cerulus (K1C)

14 september 2020
Johanna Deschuytter
Dochtertje van juf Sophie De Vlieger en Michiel

17 september 2020
Rae Jansen
Zusje van Lio Jansen (K2A)

25 september 2020
Linde Velter
Zusje van Amber Velter (KWI)

30 september 2020
Jules Verpoorten
Zusje van Malou (1A) en Noah Verpoorten

Overlijdens

14 september 2020
Rosa Elaerts
Schoonmoeder van juf Frieda

24 september 2020
Frans Fonteyn
Opa van de man van juf Catherine

30 september 2020
Yvonne Marsboom
Schoonmoeder van juf Hilde Allemeersch
Overgrootmoeder van Sofía Paniza Claes (K2A)

30 september 2020
Marina Verstringhe
Oma van juf Julie

7 oktober 2020
Araceli Martin Sanchez
Yaya van Twan (K2A) en Leon Verrecht (K3A)

9 oktober 2020
Angèle Raemaekers
Oma van Trix (2B) en Mili (K2B)

19 oktober 2020
Ingrid Van Ermen
Schoonzus van juf Inge

Digitale borden in de kleuterschool
8 oktober was het een beetje feest in de
kleuterschool: alle instappertjes, 1ste en 2de
kleuterklassen hebben nu een spiksplinternieuw
digitaal bord!

Ze vielen direct in de smaak en zorgden al voor
veel plezier.😊



Welkom Annick!
Dit jaar is nog 'n beetje meer bijzonder: we hebben namelijk een gloednieuwe directeur!
Aan het begin van de Flapuit mocht ze zichzelf al voorstellen in haar "woordje". Om nog meer over haar
te weten te komen schoven we ons Flapuit vriendenboekje onder haar neus ... en lees zelf maar verder !
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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 ! 

 
Aan diegene die (liefst met een zwarte pen) invult: kan je ajb binnen de kader blijven? Je mag trouwens 
overal iets bijtekenen !!! 

 
 

Voornaam:     Annick  
 

Naam:   Vulsteke 
 

Juf/Meester van klas (of iets anders?):   Directeur 
 

Wat is het coolste wat je ooit gedaan hebt?  Rock Werchter  
 

Welke muziek vond je vroeger leuk?   The Backstreet boys  "#$% 
 
En nu?   Stan Van Samang  

 
Welke strips lees je graag?   De Kiekeboes 

 
Welke kleur ogen heb je? Blauw 

 
Waarin was je goed vroeger? Paardrijden 
 
En in wat niet?  Geschiedenis op school  

 
Wat wou je later worden?  Dierenarts 

 
Wat is je lievelingseten?  Kaaskroketjes 

 
Wat is het eerste wat je doet als je thuiskomt?   Knuffelen met mijn kinderen 

 
Wanneer heb je het hardst gelachen in de klas?   Tijdens de modeshow van de hoeden die de kinderen  
                                                                                         zelf gemaakt hadden. 

 
Wat vind je leuk aan onze school?   Het warme onthaal dat ik kreeg als nieuweling. 

 
Waar word je blij van?    De zee 

 
Wat is je lievelingsdier?   Een paard 

 
Teken hieronder je grootste wens: Wonen op een kinderboerderij  
 
 


