
 

 

 

 

                        

 

 
 
 

 

 

 

 Vanwege het ganse schoolteam  
 een heel gelukkig, en vooral gezond  
          nieuwjaar gewenst!  

 

 

 

Vrijdag-pantoffeldag 
 
We zetten ons schooljaar dat 'niet volgens het boekje' 
verloopt weer verder...  
Om de gezelligheid van de voorbije feestdagen nog even 
door te trekken, organiseren we daarom in de maand januari 
"VRIJDAG - PANTOFFELDAG" in de hoofdschool.  
Wat houdt dit in? 
Gedurende de hele maand januari mag elke leerling van 
onze school op vrijdag zijn of haar pantoffels meebrengen 
naar school. Elke keer als we de klas binnengaan, trekken we 
dan samen onze gezellig warme pantoffels aan! 

 

Quiz 

 
Op zaterdag 16 januari 2021 staat onze 
19de Abdijschoolquiz gepland. Omwille 
van de jullie alom bekende reden zal het 
een digitale editie zijn. Je kan dus vanuit 
je eigen bubbel deelnemen of met een beperkt groepje (via 
een platform als whatsapp communicerend). Je kan nog 
inschrijven tot zondag 10 januari via de website van de 
school www.vrijebasisschoolvlierbeek.be.  

 

 
VlierkeBeek Take away: zaterdag 6 februari 2021.  
 

Zaterdag 6 februari 2021 vervangen we  
onze traditionele restaurantdag door  
een Take away. Je zal allerlei heerlijke 
maaltijden kunnen bestellen en  
coronaproof komen ophalen.  
Bestellen kan binnenkort via  
de website.  

 

 

 

 

Meld broers en zussen (geboren in 2019 of vroeger) 
aan tijdens de voorrangsperiode 
 

Je hebt al een kind op onze school. Daardoor hebben broers 
of zussen tijdens deze periode voorrang om aan te melden. 
In januari starten de aanmeldingen voor het schooljaar 2021 
– 2022. De aanmeldperiode voor broers en zussen start op 
dinsdag 05/01/2021 en eindigt op dinsdag 26/01/2021. 
Concreet dien je je kind eerst digitaal aan te melden 
vooraleer het kan ingeschreven worden.  
Dit gebeurt in 3 stappen:  

 stap 1: Je meldt je kind aan via 
https://meldjeaan.leuven.be : 
van 05/01/’21 t.e.m. 26/01/’21 tot 
17 uur. 

 stap 2: Je krijgt bericht van de 
school: vanaf   23/02/2021. 

 stap 3: Je maakt een afspraak met de school om te 
komen inschrijven: van 01/03/2021 t.e.m. 30/03/2021. 
 

Voor kinderen die reeds op onze school zijn en er willen 
blijven, hoef je niets te doen. Wanneer je kleuter overstapt 
naar het eerste leerjaar, heb je automatisch een plaats. Ook 
vanuit de wijkschool stapt je kind automatisch in het 1ste 
leerjaar in. 

 

Belangrijke data voor het 2de trimester: 
 
o zaterdag 16 januari 2021: digitale abdijschoolquiz. 
o woensdag 20 januari 2021: pedagogische studiedag. 
o donderdag 28 januari 2021 : gedichtendag 
o zaterdag 6 februari 2021: Vlierkebeek Take Away 
o woensdag 10 februari 2021: carnaval ( onder 

voorbehoud).  
o zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari 2021: 

krokusvakantie.  
o vrijdag 19 maart 2021: lokale verlofdag.  
o dinsdag 23 maart 2021: oudercontact kleuterschool  
o donderdag 25 maart 2021: oudercontact lagere school. 
o donderdag 1 april 2021: kennismakingsmoment 

instappers. (onder voorbehoud) 
o vrijdag 2 april 2021 om 8u40 : gebedsdienst door 

het 3de lj. 
o vrijdag 2 april 2021: vastenvoettocht. 
o zaterdag 3 april t.e.m. zondag 18 april 2021: 

paasvakantie. 

http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/
https://meldjeaan.leuven.be/

