
Flapuit!

Tijdschrift van en voor de Vrije Basisschool Vlierbeek.  Verschijnt 4 maal per jaar.

December 2021

• Bezoek van de Sint
• Het leven zoals het is: 3e en 4e lj. 
• Vriendenboekje: juf Anne-Sophie
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Beste Vrienden van de Flapuit,

Wat een onzekere tijden! Als ouder zet je ‘s morgens je kind af en is het afwachten of het de ganse dag
naar school kan. Als leerling sta je op en moet je de vraag stellen: ga ik naar school of volg ik les van thuis.
Als leerkracht is de vraag steeds: hoeveel leerlingen heb ik vandaag? Zitten ze in de klas of achter de
computer. En dan ineens duurt de kerstvakantie drie weken in plaats van twee. Een week extra vakantie
voor sommigen, een onmogelijke puzzel voor anderen.

Gelukkig zijn er ook nog zekerheden in deze onzekere tijden. Één ervan is de Flapuit! Dankzij de
inspanningen van velen, ligt er ook dit jaar vóór de kerstvakantie een nieuwe Flapuit klaar. En wat voor één!
Het derde en het vierde leerjaar nemen ons mee naar hun klas. De Heilige Man heeft toch een manier
gevonden om coronaproof op bezoek te komen. In deze Flapuit kom je te weten hoe! En we kunnen met
z'n allen juf Anne-Sophie wat beter leren kennen, want ze vulde ons vriendenboekje in.

Een andere zekerheid is de Abdijquiz, die aan z'n 20ste editie toe is. Op het moment van dit schrijven zijn
er nog enkele plaatsjes vrij voor ploegen die willen deelnemen. Geïnteresseerd? Kijk dan zeker achteraan in
deze Flapuit, om te weten hoe je kan inschrijven.

Veel leesplezier en de beste wensen voor 2022. We gaan geen voorspellingen doen maar één ding is zeker:
de Flapuit zal er ook dan weer zijn!

Jullie Flapuit-redactie
redactieflapuit@gmail.com
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Rond de toren

Inhoud
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Lieve kinderen,
Lieve ouders,

Het einde van het jaar is in zicht. Dan is het tijd om even stil
te staan. Dat wordt wat moeilijker in een tijd waar snel
kunnen schakelen zo belangrijk is.

In december vierden we de Advent en stond in ons
jaarthema rond verbinden “licht zijn voor elkaar” centraal.
We kregen alle kansen deze voorbije periode om hierop in
te zetten. Hoe deden we dat? Hoe konden we dat voelen?

Corona was nog nooit zo aanwezig binnen onze
schoolmuren. Het effect was groot. We schakelden van live
les naar online of deden het gewoon tegelijkertijd. We
moesten elkaar soms lang missen door ziekte of
quarantaines. Er waren veel vervangingen voor het team
waardoor de werkdruk extra hoog lag. Ouders werden
soms uitgedaagd om hun kind plots thuis op te vangen.

Ondanks al die uitdagingen draait onze school vandaag nog altijd. Dat is dankzij alle geweldige mensen die
bij onze school betrokken zijn. Ook die betrokkenheid maakt van Vlierbeek een sterke school.

Kinderen, bedankt om er samen met ons voor te zorgen dat we een zo veilig mogelijke plek maken op
school. Bedankt voor jullie doorzetting om steeds te blijven spelen en leren wanneer de lessen anders
verlopen dan anders.

Ouders, bedankt voor jullie begrip wanneer dingen soms langer duren dan anders. Bedankt om mee met
ons te schakelen als het nodig is. En bedankt voor de bemoedigende woorden die we zo vaak van jullie
horen.

Bedankt team! Om er elke dag te blijven staan. Om hoopvol te zijn en buiten te lijnen te willen denken. Om
verbinding met elkaar te blijven zoeken. Om te laten zien dat Vlierbeek ook nu “one great team” blijft.

Dankzij ieders inzet zie je en voel je dat onze school in december gestraald heeft met al dat licht voor
elkaar. Bedankt!
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Woordje van de directeur

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, Toon Leroy en Annick Vulsteke.
Suggesties & ideeën: redactieflapuit@gmail.com

vzw Oudercomité Abdijschool Vlierbeek, Molenstraat 90, 3010 Kessel-lo
Ondernemingsnummer 0445.446.269, RPR Leuven

mailto:redactieflapuit@gmail.com


Dag ouders,

Bij school denk je spontaan aan vakken, lessen, leren en onderwijzen. Dat zit hier wel snor. Wat me echter in
deze vreemde coronaperiode opvalt, is het belang van samen-zijn op school.

Voor de kinderen betekent dat samen spelen en plezier maken, met vriendjes en vriendinnetjes, samen plannetjes
bedenken om de juf of meester te verrassen, een leuke klassfeer, samen ontdekken, samen op avontuur… Mijn
dochter is teleurgesteld in die extra week kerstvakantie, juist omdat ze dat samenzijn op school zo leuk vindt.

’t Is prachtig om te zien hoe het hele schoolteam, ondanks de steeds veranderende regels, zich blijft inzetten,
nieuwe dingen probeert en samen op zoek gaat naar oplossingen. Succesverhalen van meer leren in open lucht,
van een serieuze sprong vooruit in digitale vaardigheden, van leerkrachten die zowel de leerlingen thuis als op
school blijven enthousiasmeren… Hopelijk kan iedereen binnenkort toch terug wat meer samenzijn in de klas en
in de leraarskamer.

Nu een groter samenzijn voor ouders er even niet in zit, zie ik ouders er zijn voor elkaar: samen opvang regelen,
spontaan hulp aanbieden bij quarantaine (of een heerlijk troostende cake brengen), altijd bereid om vergeten
schoolspullen door te sturen,… Dank aan de MOS-ploeg die met wat ouders samen de speelplaats vergroende en
de Flapuitredactie die ons via dit boekje wat inkijk geeft op school en laat meegenieten van vele fijne
schoolmomenten.

Blijf goed voor elkaar zorgen, hou de moed erin en geniet van elk samenzijn. Een fijne kersttijd!

Veerle Vanleene

namens het oudercomité
ouderraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be
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Woordje van het oudercomité
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Het leven zoals het is: 3A
We zitten ondertussen al even in het 3e leerjaar. We hebben al veel fijne dingen gedaan.
Zo hebben we al onze petekindjes ontmoet. 
We zijn in het park geweest om wat te leren over de herfst. Daar hebben we een hele herfstbingo gedaan.
Op groendag hebben we een groentenschilderij gemaakt en daarna lekker opgesmuld.
We hebben al enkele keren hoekenwerk gedaan en daar hebben we heuse bouwwerken met kapla gemaakt. 
En bij onze stagiaire, juf Juline, hebben we zelfs perkament gemaakt!
Kijken jullie mee?
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Het leven zoals het is: 3A
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Het leven zoals het is: 3B
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Het leven zoals het is: 3B
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Het leven zoals het is: 3C
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Het leven zoals het is: 3C
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Het leven zoals het is: 3C
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Het leven zoals het is: 4A
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Het leven zoals het is: 4A
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Het leven zoals het is: 4A
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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
Deze maand startten we met een groepswerkje: een bootje maken dat: blijft drijven, vooruit gaat zonder aan te raken, 
gewicht kan dragen, creatief en kunstig is.

Simpel toch? Of niet? 

Je ziet ons aan het werk op de foto’s. Goed samenwerken, een goede organisatie en ons creatief brein laten werken zijn 
hierbij onmisbaar.

Het resultaat? 

Afwachten tot de presentatie en de test op het water.

Groetjes,
De kinderen van 4C.
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Het leven zoals het is: 5A
Omdat de drukker zo enthousiast was van de bijdragevan 1C van eind vorig schooljaar, besloot hij deze inde vorige Flapuit nog eens te drukken.

Hierdoor ontbrak toen spijtig genoeg een pagina van5A.

Daarom kan je in deze Flapuit nog eens de integralebijdrage van 5A terugvinden, zodat we hun avonturenniet moeten missen!
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Het leven zoals het is: 5A
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Bezoek van de Sint
Ook dit jaar heeft de Sint gelukkig, ondanks corona, de weg naar onze school gevonden. En hij zag dat iedereen,
inclusief de Pieten, braaf hun mondmasker hadden opgezet.

Alle kinderen hadden iets leuks voorbereid voor de Sint en dat kon niet anders dan beloond worden met lekkere
mandarijntjes en ander snoepgoed.
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Bezoek van de Sint
Zelfs de grotere kinderen van de school waren braaf geweest…

Ook in de Liemingen was de Sint van de partij met zijn sportieve Pieten. Zelf wou de Sint natuurlijk ook niet 
onderdoen.
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Bezoek van de Sint
Alle kinderen van de Liemingen hadden hun beste knutselkunsten bovengehaald en toverden een mooie kleurrijke
hoed uit hun … euhm … voor de Sint.
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Familienieuws
Geboortes

4 september 2021
Paula An Gilis Cembrero
Zusje van Corneel Gilis (1KA)

Overlijdens

8 november 2021
Fin Fonteyn
Grootmoeder van de partner van juf Tine

13 november 2021
Jan Van Wonterghem
Overgrootvader van David Hüntemann (2B)

Inschrijven kan nog via de website van onze
school: www.vrijebasisschoolvlierbeek.be

Zaterdag 29 januari openen de deuren van de
school om 19.00 uur (ingang atrium).
De quiz begint om 19.30 uur.
Groepjes bestaan uit maximum 5 personen.
Inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro per groepje.

De quiz zal georganiseerd worden volgens de dan
geldende Coronaregels, met online alternatief (indien
nodig).

Tot snel!
Werkgroep QUIZ

Abdijquiz 2022

Jullie hebben ze herkend: de kleine Kevin De
Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard…? Dan
zijn jullie helemaal klaar voor onze 20ste
Abdijschoolquiz.

Op zaterdag 29 januari 2022 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”, …

Wees er snel bij want onze quizavond is enorm
geliefd... (en vol is vol!!!)

http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/


Vriendenboekje: juf Anne-Sophie
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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