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Beste Vrienden van de Flapuit,

We willen in dit nummer graag onze nieuwe lay-out aan jullie voorstellen, want de Flapuit kreeg na jaren nog eens
een nieuw jasje. Onze schoolmascotte Vlierke Beek mocht hierin uiteraard niet ontbreken.

Het schooljaar is intussen al bijna twee maanden ver, dus hebben we weer heel wat nieuws te melden. Wat
kunnen jullie zoal lezen in deze Flapuit?

Traditiegetrouw geven we jullie een inkijk in Het leven zoals het is in onze school. Deze keer brengen we de
vijfde- en zesdejaars in beeld. De zesdejaars zijn ook op meerdaagse schooluitstap geweest: een fotoverslag van
hun zeeklassen kan je ook terugvinden in deze Flapuit. 5C kreeg dan weer een interessante uitleg over de
nobelprijs voor de fysiologie en geneeskunde.

Om bij de wetenschap te blijven, leren we ook bij over het STE(A)M-aanbod op school om kinderen van jongs af
aan warm te maken voor wetenschap en techniek.

Om het jaarthema “de kracht van verbinden” extra kracht bij te zetten, werd in de Liemingen een verbindend
kennismakingsontbijt georganiseerd met de leerkrachten, ouders en leerlingen.

Tijdens de groendag was er aandacht voor een gezonde en evenwichtige voeding en werd er in verschillende
klassen gezond gekookt.

Dit jaar vond ook de veldloop plaats in en rond de abdij. Als je verder leest, zal je te weten komen hoeveel
kilometer er gelopen zijn door de leerlingen van de lagere school.

De 20e editie van onze beroemde Abdijquiz komt er ook aan, de praktische info vind je verderop in deze Flapuit.
Vergeet niet je groepje op tijd in te schrijven, want vol is vol!

In deze Flapuit worden ook nog het schoolteam en de verschillende werkgroepen voorgesteld. De werkgroepen
kunnen altijd extra handen gebruiken. Dus wil je graag de handen uit de mouwen steken en een helpende hand
bieden, neem dan contact met de verantwoordelijke van de werkgroep.

We wensen jullie veel leesplezier,
Jullie Flapuit-redactie
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Rond de toren

Inhoud



Lieve kinderen, lieve ouders,

De eerste 2 maanden van ons nieuwe schooljaar zijn al
voorbij gevlogen!

We gingen van start met het thema “de kracht van
verbinden”. Die zoektocht naar verbinding liep als een rode
draad doorheen het schoolgebeuren de voorbije weken.

Bij de start van het schooljaar verwelkomden we al een
aantal nieuwe juffen in onze school: juf Sara in 5C, juf Laura
in 3B, juf Anne-Sophie in 1KB, juf Eeva-Lisa als
kinderverzorgster en juf Katleen, 1 van de zorgjuffen in de
kleuterschool. Verbinding vinden met elk van hen vinden we
als team heel belangrijk. Hier werkten we samen extra aan
tijdens onze pedagogische studiedag. Ook met de
teruggekeerde verbondenheid in de leraarskamer zijn we
heel blij!

We probeerden, ondanks de coronamaatregelen, ook met jullie als ouders weer meer verbinding te vinden. Het
kennismakingsontbijt in de Liemingen was een warme en gezellige voormiddag. We zagen enkel lachende
gezichten en genoten met een lekkere koffiekoek of pistolet van de laatste zonnestralen. Tijdens de opendeurdag
opende de ouderraad voor de eerste keer opnieuw het oudercafé. Ouders konden elkaar weer ontmoeten op de
speelplaats terwijl ze genoten van een drankje. Samen met de ouderraad willen we de verbinding met alle ouders
verder laten groeien. Iedereen is welkom! Wie graag een handje toesteekt, hoe groot of klein ook, zullen we
warm en dankbaar onthalen.

Om een goede band met de kinderen te smeden hebben de leerkrachten gebruik gemaakt van “de gouden
weken” en sinds de start sterk ingezet op groepsvorming: inspelen op groepsdynamiek, iedereen mag zijn wie hij
of zij is, iedereen krijgt een plekje in onze groep.

Ook de kinderen onderling haalden de banden weer aan. Ze konden samen al van heel wat uren speelplezier
genieten op de vernieuwde speelplaatsen. Een nieuwe speelplaats vraagt natuurlijk wel om duidelijke afspraken. De
kinderen van de lagere school verzamelden samen al honderden dopjes omdat ze de afspraken al zo goed
inoefenden. Het resultaat van de veldloop was een knap staaltje samenwerking! 1732 rondjes of 845 km liepen de
lagere school en de 3de kleuterklassen samen bij elkaar!

Het enige waar we vanaf nu niet meer mee hopen te verbinden, zijn de coronamaatregelen😉

Ik wens jullie veel leesplezier bij de eerste Flapuit van dit schooljaar.

Geniet van het weekje herfstvakantie!
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Welkom terug, ouders!

Mama’s en papa’s zijn, voorzichtig, weer welkom op school. Aan de schoolpoort herken je opnieuw gezichten,
niet meer verstopt achter een mondmasker. Heerlijk toch? Voor het oudercomité is dit schooljaar er ééntje van
een nieuwe start: terug activiteiten op school, met een vernieuwde ploeg en heel wat nieuwe ouders. Ouders
verbinden met elkaar en met de school, daar gaan we dit schooljaar voor!

We nodigen dan ook alle ouders van harte uit op de activiteiten die we op school organiseren. Kom je langs bij
een oudercafé? Doe je mee met de kwis? Of kom je gezellig eten op het schoolfeest?

Als ouder iets doen voor de school kan je op verschillende manieren. Een helpende hand is altijd welkom, zowel
in de klas als bij onze activiteiten. Klus je mee? Maak je een lekker dessertje voor Vlierbeekkermis of kom je even
helpen? Vele handen maken licht werk om de school te steunen.

Werk je graag met andere ouders rond een bepaald thema of heb je zin om mee één van de activiteiten te
organiseren, lees dan zeker het overzicht van de werkgroepen, verder in deze Flapuit. En jawel, ook deze Flapuit
is door ouders gemaakt.

Wil je graag dat we je informeren als we helpende handen zoeken of sluit je graag aan bij een werkgroep, laat dan
zeker iets weten.

Tot binnenkort en alvast een fijne herfstvakantie!

Veerle Vanleene

namens het oudercomité
ouderraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be
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Overzicht van de werkgroepen

Heb je interesse in of vragen voor één van de werkgroepen? Stuur een mailtje naar het oudercomité via 
ouderraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be en we brengen je in contact.

We zien je graag komen om echt mee te denken op vergaderingen ... of om gewoon mee te helpen.

Quiz
... zorgt dat de jaarlijkse quiz perfect wordt
voorbereid. Ze verzamelen ook alle prijzen die
kunnen gewonnen worden.

Leesplezier
... zorgt voor de boekenbeurs en alles errond om
leerlingen nog meer te laten lezen.

Laatstejaarsreceptie
... zorgt dat het afscheidsfeest van de zesdejaars
superleuk is.

Spel- & oudercafé
... zorgt voor een gezellige avond met spel, feest,
optredens, films,... voor iedereen.

Veiligheid
... zorgt ervoor dat jullie nog veiliger (bv. met de
fiets of te voet) naar school kunnen komen.

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.

MOS (Milieuzorg Op School)
... zorgt dat de kinderen bewust worden dat het
goed omgaan met het milieu en het klimaat
belangrijk is voor iedereen.

Ouderraad
... zorgt ervoor dat de ouders mee inspraak
hebben in het beleid van de school.

Liemingen
... zorgt ervoor dat er extra leuke dingen
gebeuren in onze fantastische wijkschool.

Flapuit
... zorgt ervoor dat de Flapuit 4 keer per jaar op
jullie tafel ligt met de leukste artikels.

Klikvorsjes
... zorgt voor alles wat te maken heeft met
computers, het netwerk, de website en het
internet op jullie school.

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 die op dit moment bestaan:

mailto:ouderraad.vbsvlierbeek@sgarchipel.be


Het schoolteam

K1 en instapklas abdij: Cindy W., Sigrid, 

Cindy B. en Anne-Sophie

Kleuterschool Liemingen: Gerd, Frieda, 

Sabine en Ils 

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

Ondersteuning kleuterschool: Anne-
Sophie, Linsy en Viviane

1ste leerjaar: Evelyn, Ann en Julie
2de leerjaar: Linda, Dominique en 

Veerle 3de leerjaar: Catherine, An en Pieter

Ondersteuning Liemingen: Christine en 
Linsy
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Het schoolteam
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4de leerjaar: Annick, Stijn en Silke
5de leerjaar: Sarah H., Marijke V. en 

Sara V. 6de leerjaar: Tom, Katrien en Marijke

Poetsteam: Belmas, Walter en Kazeen

Zorgcoördinatoren: Sophie, Inge, Greet 

en Eva

Ondersteuning lagere school: Cecilia, 
Sophie, Sylvie, Veer, Marleen en Lize L.O.: Dries, Hilde en Margot

Kinderverzorgsters: Cindy en Evaa-Lisa
Directie en secretariaat: Bianca, Annick 

en Hilde
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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

Als je naar de vijfde leerjaar gaat dan is dat top .
In de vijfde leerjaar kunt je nog veel meer leren .
Maar eerst oefen je de dingen in de vierde leerjaar.
In de vijfde leerjaar zijn er veel toetsen, veel woorden , …….
Als je goed oplet dan weet je het antwoord .al nieuwe dingen geleerd .
We hebben tekeningen getekend en vogels van wol geknutseld.
We hebben al boek a van spelling en taal afgewerkt en bij wiskunde zitten we in sprong 3.
Ik vind in de vijfde leerjaar dus leuk, ik leer nieuwe dingen, knutselen, tekenen , eigenlijk doe alles graag 
behalve W.O vind ik niet leuk maar toch moet ik het leren.
Ook ik ben nieuw hier en ik heb vier vriendinnen. Mijn oude school is kleiner dan deze school maar bij mijn 
oude school heb ik nog veel meer vrienden , eigenlijk is de hele klas mijn vriend of vriendin. Bij mijn oude 
school is er een pannakooi, kleine voetbalveld ,spelletjes en een kleine grasveld. Maar toch hou ik van 
allebei scholen. Ik hoop dat ik nog meer dingen ga leren en nog meer nieuwe vrienden ga maken.

Xing Er

Hallo iedereen wij zitten in 5B. Het is hier 
heel leuk in 5B. We hebben een grote bal 
waarop elke dag iemand mag zitten. Het is 
hier heel gezellig. Elke week moet iemand 
een taakje doen bv : talent, kunst in de kijker 
en gebed. En dat was het dan weer van 5b
Maico en Simon

als jij er bent
wordt deze plek een stukje van jou

gaan de deuren lachend open
breng jij de wereld bij ons binnen

en ontdek je beslist
nog heel veel nieuwe dingen want als

jij en jij en jij
hier bent beleven wij

vast een heerlijke en leerrijke tijd
en wordt het hier
een fijne school
om samen blij
je zelf te zijn

van Emma en Chloé
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Het leven zoals het is: 5B
In de ochtend in 5B beginnen we altijd met een gebedje.
Soms als tussendoortje doen we just-dance of purple stew.
We hebben ook actua en dan moet je nieuws komen vertellen. En we hebben kunst in de 
kijker, dan moet je een bekend kunstwerk van iemand bekend kiezen en kort uitleggen hoe ze 
het hebben gemaakt en zo. En we hebben ook talent, dan moet je vertellen wat je talent is.
We beginnen de dag vaak met rekenen en dan vaak taal of spelling. Bij WO werken we soms 
bij aan onze presentatie van een “beroemde Belg”. We mochten een beroemde Belg kiezen uit 
een lijst en daar moeten wij een PowerPoint over maken.
We leren frans in het vijfde leerjaar en dat is tof want we vinden het leuk om een andere taal 
te leren.
We leren W.O. in de klas over de Romeinen, Grieken en Germanen.
Vandaag hebben we humorfestival gedaan en dan moest iedereen een mop of een raadsel 
vertellen.
Dit is mijn mop: Jantje gaat bij zijn oma en opa slapen. Wanneer hij gaat slapen zegt hij: Opa, 
ben jij van karton? Opa zegt: Nee Jantje ik ben niet van karton. Jantje vraagt aan oma: Oma, 
ben jij dan van karton? Nee, antwoordt oma, waarom vraag jij dat? Omdat mijn papa zei dat ik 
vanavond bij twee ouwe dozen ging slapen.
hahahahaha.
Dit was de tekst van Maya, Tille en Imane van 5B.

De juf is leuk en grappige.
Frans was nieuw daar
hadden sommigen het wat moeilijk!
Ook door corona hadden sommigen
het moeilijk.
We luisteren vaak liedjes van
Frans.
bij godsdienst zijn er veel
verhalen maar we moeten
ook veel schrijven bij
godsdienst.
W.O. is makkelijk en
leuk en ook interessant.
Taal is niet leuk maar dat
is zo altijd geweest
Behalve thema 2 die
was leuk in het vijfde leerjaar.
Spelling is al wat leuker
dan taal maar nog steeds saai
We doen wel minder muvo dan vorig
jaar.
Rekenen is leuk we leren tot
1.000.000.
Het is moeilijk.

Daan, Aaron en Lander

Rijmpje
Je komt binnen en je wordt helemaal blij,
want iedereen in de klas hoort er bij

We dansten en zingen en
we swingen terwijl we springen,

nu even stil jongens de les gaat beginnen
dus we gaan naar binnen.
*//*
Nu zijn we in de klas
dus uitpakken met die boekentas

na school gaan we naar huis
en studeren we mooi onze franse woordjes thuis.

geschreven door Mona, Klara, Jolien en Alien



12

Het leven zoals het is: 5B
5B aan de top, niemand kan er tegen op!
Als je verjaart dan is het feest in de klas. Je mag 
dan uit een doos 3 kaartjes kiezen bijvoorbeeld: je 
gaat voor een lesuur naar een andere klas, je mag 
zelfs op de juf haar bureaustoel zitten, kiezen wie 
naast jou zit en nog veel meer. In deze klas beleef 
je geweldige avonturen er mag ook elke dag iemand 
op de grote yoga bal zitten. het is gewoon de 
leukste klas en onze juf is geweldig. Ik weet zeker 
dat ze ons veel gaat leren. We doen ook leuke 
tussendoortjes.
Op vrijdag in de namiddag knutselen we . We hebben 
al vogeltjes gemaakt van wol. Dat was heel leuk. Op 
het einde hadden we een heel mooi resultaat. De 
taakjes zijn ook heel leuk. Elke ochtend moet 
iemand het gebedje doen, je moet ook een proefje 
doen en we hebben al een lava lamp gezien. Bij kunst 
in de kijker zie je elke week een ander schilderwerk 
van beroemde kunstenaars.

Het is hier heel leuk in onze klas.
Het Fans is wel een beetje moeilijk

En we hebben ook een hele toffe juf.
We hebben ook een bewegingstussendoortjes

en hebben ook een groot bord
we hebben ook al humorfestival gedaan.
We hebben ook al een vogeltje gemaakt.

We kunnen bij rekenen en taal
kiezen tussen samen werken

even uitleg of alles alleen.
en hebben ook een dagplanning.

we hebben ook taken in de klas bv postbode
en hebben ook al de veldloop gelopen.
We hebben ook al een beroemde Belg.
elke dag zit er iemand anders op de bal.

als er iemand jarig is dan mag die 3 kaartjes
uit een roze pot pakken.

Als we eerder klaar zijn mogen we lezen tekenen
of spelen met smartgames.

we doen mee aan een wedstrijd
van whizkids.

iedere week moet iemand proefje doen
iemand een talent voorstellen

en kunst in de kijker
Jonas, Ruben en Wout
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Het leven zoals het is: 5B
Het leven van 5B

Frans
Frans is leuk als je doorzet want dan kan je al wat 
woorden Frans zoals joli (mooi) en maintenant (nu).

Kunst In de kijker
Kunst in de kijker vinden we heel interessant, er 
worden heel interessante dingen verteld

Actua
Actua is interessant in het vierde is er minder actua 
want bij ons is er ook nog een dat je zelf een 
onderwerp mag kiezen.

Bal
Er gaat een bal rond van nummer één tot nummer 
drieëntwintig hij is ongeveer 70 centimeter hoog.

Verjaardag
Als je verjaart mag je veel doen, je mag trakteren en 
je mag 3 kaartjes uit de roze doos je mag 1 kaartje 
met een rode sticker nemen en 2 andere zonder 
sticker .

Juf
De juf is een heks, ze komt elke ochtend op haar 
bezem aangevlogen en de stoute jongetjes betovert 
ze (dat heeft ze zelf verteld!).
Het is wel een best aardige heks! 😉

Lander B, Andreas en Adil
Het leven zoals in 5B

Het is een heel kleurrijke klas .Met een leuke 
groene deur .
We hebben heel veel leuke spelletjes .
We zijn met onze meter en peter kindjes naar 
het park geweest .
Onze juf is soms streng maar kan ook lief zijn .
Het Frans gaat al heel goed en we hebben al tot 
20 geleerd. We kunnen ons al vlot voorstellen .
We hebben een grote stuiterbal in de klas .
Als je aan de beurt bent mag je er een hele dag 
opzitten en het gaat van nummer 1 tot en met 
het laatste nummer van de klas bij ons is dat 23 .
Als je jarig bent mag je in een pot grabbelen. Je 
mag 3 kaartjes kiezen en 1 met een rode bol en 2 
zonder een rode bol. Een rode bol is een heel 
speciaal kaartje. We hebben best een oude klas 
en die is wel een beetje heel veel versleten.

Van Louise en Rozan
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Het leven zoals het is: 5C

GROENDAG IN 5C

Op dinsdag 12 oktober was het Groendag. We brengen 
onze eetgewoontes onder de aandacht en stellen ons de 
volgende vragen:
• Is vlees eten wel gezond?
• Hoeveel vlees mag je eten?
• Is het produceren van vlees goed voor het milieu?
• Welke vervangproducten kan je gebruiken voor vlees?

Tijdens het veggie-kokkerellen hebben we een groente-
omelet gemaakt met biologische groenten uit een 
moestuin.

De schoonzus van juf Sara heeft een grote moestuin met 
paprika’s, tomaten, courgettes, pompoenen, … De overschot 
van deze groenten worden weggegeven aan de mensen die 
langs de moestuin passeren. Zij mogen hiervoor een vrije 
gift geven.
Wij kregen de groenten (tomaten en paprika’s) gratis.

Ook de kippen van de moestuin hadden goed hun best 
gedaan en gaven ons 12 verse eitjes om te gebruiken voor 
een lekkere groente-omelet.

Bij onze groente-omelet dronken we een zelfgeperst wortel-
appelsap.

Mmmmmmmmm! Smullen maar!
GROENTEN 

SNIJDEN EN 
OMELET 
MAKEN
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Het leven zoals het is: 5C

APPELS EN 
WORTELEN 

PERSEN IN DE 
SAPCENTRI-

FUGE

BAKKEN EN SMULLEN MAAR!!!
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Het leven zoals het is: 6A
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Het leven zoals het is: 6A



18

Het leven zoals het is: 6B

Als het kan gaan we wel eens 
buiten voor een les… dat is 
nog leuker en gezelliger! 

We speelden een kennismakingsspel met onze petekindjes 
van 2C. Om de 2 weken lezen we ook samen. We kijken al uit 
naar de volgende activiteiten! 
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Het leven zoals het is: 6B
WK wielrennen!

Clara en Houda vertelden in hun actua over het WK 
wielrennen. Clara interviewde haar nonkel die mee in 
organisatie zit van het WK wielrennen in Leuven. Als 
verrassing had Clara voor iedereen een drinkbus van het WK 
mee! Een dikke dankuwel aan Clara en haar nonkel! 
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Het leven zoals het is: 6B
We leerden over de Eerste Wereldoorlog.         We schreven gedichtjes voor de herdenking op Wapenstilstand. 

We leerden over de Eerste Wereldoorlog. We schreven gedichtjes voor de 
herdenking op Wapenstilstand. 
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Het leven zoals het is: 6C
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Het leven zoals het is: 6C
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Het leven zoals het is: 6C
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Liemingenontbijt
De kracht van verbinden is… samen ontbijten! Ja, dat kunnen we nu echt wel bevestigen. Zowel de gekende als
de nieuwe gezinnen waren al vroeg op post om gezellig samen te zijn voor ons kennismakingsontbijt.

Het was een zonnige zondagochtend met een lekker pistoletje, een kopje koffie, spelende blije gezichtjes en een
babbeltje onder ouders en leerkrachten.
“Sunrise, sunrise,...” Norah Jones was er bij om de opkomende zonnestralen te verwelkomen.
Het was voor ons, juffen erg genietend en verbindend!
Daarom willen we ons ook nog even richten op onze ouders...

In 1,2,3 hadden de vroegste vogels alle ontbijtmanden klaargemaakt en tafels gedekt.
DANK U MAMA’S!

In 1,2,3 werd er afgewassen en koffie uitgeschonken.
DANK U MAMA’S!

En in 1,2,3 werden alle tafels en stoelen weer opgeruimd.
DANK U PAPA’S!

Op naar een volgende editie op zondag 18 september 2022!
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Zeeklassen
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Zeeklassen
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Zeeklassen
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Nobelprijs
Dinsdag 12 oktober 2021 kwam de papa van Matteo
langs in 5C om uitleg te geven over de Nobelprijs
voor de fysiologie en geneeskunde.

Sommige van de jongens waren dapper genoeg om
een hete peper te proeven. Gelukkig konden ze hun
mond blussen met een lekker waterijsje.

Een aantal meisjes probeerde een zalfje uit die heel
erg koud aanvoelde door de munt die erin zat.

We leerden dat er sluisjes in ons lichaam zitten die
signalen sturen naar onze hersenen.

Door de pikantheid van de peper en de frisheid van de munt, gaan die sluisjes openstaan en voelen we hitte in
onze mond en koude op onze huid.

Het was heel interessant!

Dank je wel, papa van Matteo!

Hete pepers proeven Mond blussen met een waterijsje

Muntcrème uittesten: brrr koud!!
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Veldloop
Onze schoolloop was wederom een groot succes!

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!! Zelfs de oudste kleuters liepen een paar
kleinere rondjes mee.

Overal rond het parcours stonden supporters van
andere klassen, om de lopers luid aan te moedigen.

Iedereen verdient een dikke duim voor hun inzet en
enthousiasme!

Proficiat iedereen!!

Met de hele lagere school liepen we

1732 rondjes of 845 km

Dat is van onze school tot aan de Dolomieten, 
Noord-Italië.

Enkele cijfers:
-het 1e lj liep 258 rondjes van 350 m of 90,3 km
-het 2e lj liep 297 rondjes van 350 m of 103,9 km
-het 3e lj liep 252 rondjes van 500 m of 126 km
-het 4e lj liep 301 rondjes van 500 m of 150,5 km
-het 5e lj liep 307 rondjes van 600 m of 184,2 km
-het 6e lj liep 317 rondjes van 600 m of 190,2 km
-en onze kleuters liepen voor een smiley!

Onze schoolloop was wederom een groot succes!

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!! Zelfs de
oudste kleuters liepen een paar kleinere rondjes mee.

Overal rond het parcours stonden supporters van andere klassen, om de
lopers luid aan te moedigen.

Iedereen verdient een dikke duim voor hun inzet en enthousiasme!

Enkele cijfers:

-het 1ste lj liep samen 258 rondjes van 350 m of 90,3 km

-het 2de lj liep samen 297 rondjes van 350 m of 103,9 km

-het 3de lj liep samen 252 rondjes van 500 m of 126 km

-het 4de lj liep samen 301 rondjes van 500 m of 150,5 km

-het 5de lj liep samen 307 rondjes van 600 m of 184,2 km

-het 6de lj liep samen 317 rondjes van 600 m of 190,2 km

-en onze kleuters liepen voor een smiley!
845 km

Abdijquiz 2022

Inschrijven kan vanaf nu 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.

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

Tot snel!
Werkgroep QUIZ

Op zaterdag 29 januari gaat de 20e editie van de Abdijschoolquiz door, onze algemene kennis- en
actualiteitsquiz voor gelegenheidsteams.

http://www.vrijebasisschoolvlierbeek.be/
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STE(A)M op school

Eind vorig schooljaar kochten we de codeertrein van Duplo voor de kleuters, de Bee Bot voor de oudste kleuters
en de 1ste graad aan. Voor de 2de en 3de graad lager onderwijs kochten we Lego wedo aan. Hiermee gaan we
weer een stapje verder en laten we iedereen kennismaken met de wondere wereld van programmeren. Op de
foto’s zie je alvast enkele juffen die alle voorbereidingen treffen om de kleuters te laten kennismaken met de
codeertrein. En ja, stiekem hebben de juffen ook genoten van het spelen met Duplo.

Heb je vragen over het STE(A)M-aanbod, heb je tips, of wil je wel eens mee komen helpen in een klas waar we
aan de slag gaan met deze materialen, dan mag je altijd juf Kim (B.) aanspreken.

Jullie hebben in de media ongetwijfeld al veel gehoord over STEM of STEAM op school. Maar wat is dat nu
precies? STEM staat voor Science Technology, Engineering and Mathematics. Soms wordt de A erbij gezet en krijg
je STEAM. De A staat dan voor Arts, de andere letters blijven natuurlijk hetzelfde.

Als school willen we hier uiteraard mee aan werken want het is immers belangrijk dat er voldoende kinderen een
positieve keuze voor STEM-beroepen maken. Als er geen ingenieurs meer zijn, worden er geen nieuwe machines
meer gemaakt. Als er geen programmeurs zijn, kunnen we niet meer online winkelen. Als er geen loodgieters
meer zijn, wie gaat dan onze lekkende douche maken? En zo kan ik nog wel even doorgaan… We willen er als
school voor zorgen dat alle leerlingen vanaf de eerste kleuterklas in aanraking komen met zoveel mogelijk STEM-
activiteiten. We doen al een heel aantal jaren onze techniekweken. Tijdens die weken kunnen de leerlingen
kennismaken met chemische reacties, werken ze met verschillende werktuigen, elektriciteit, krachten en
beweging, magneten, tandwielen, … .
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Familienieuws
Geboortes

19 augustus 2021
Mattia Vander Stichele
Broertje van Elena (3KB) en Adriaan Vander Stichele 
(2A)

22 augustus 2021
Luca Elias Paniza Claes
Broertje van Sofía Paniza Claes (3KA)
Kleinzoon van juf Hilde Allemeersch

26 september 2021
Doris Struyf - Vansina
Dochtertje van turnjuf Margot

26 september 2021
Alixe Degeyter
Dochtertje van kleuterjuf Evelyne V

7 oktober 2021
Vince Van der Auweraer
Broertje van Aaron Van der Auweraer (KW2)

8 oktober 2021
Vik Farcy
Broertje van Lio Farcy (KW1)

Overlijdens

18 juli 2021
Reinhilde Nackaerts
Oma van Janthe en Anse Bruyninckx

22 augustus 2021
Mia Marcoen
Tante van juf Veerle

3 september 2021
Jean Pierre Geerts
Opa van Sander Geerts (3C)

6 september 2021
Jaak Bosmans
Opa van Victor (2KA) en Anna Mufty (1B)

7 september 2021
Ravidran Damodar
Opa van Vrisha (KW2) en Prajna Jakani Raman (2C)

22 september 2021
Jitka Dobrovolná
Oma van Valentina Dobrovolná (6B)

11 oktober 2021
Madeleine Vansina
Moeder van zorgjuf Cecilia
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Groendag
Op 12 oktober deden we groendag op school. We hebben er met z'n allen vegetarisch gekookt en dat er enkele
culinaire hoogstandjes bij waren, kan je hieronder zien!


