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 Kinderbergnieuws   
 Nieuwsbrief mei 2018  

 

Vrije School Bierbeek 
Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek 

www.vrijeschoolbierbeek.be 

 

Gooi de ramen open. 

Laat de wereld binnen. 

Stef Bos 
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Kalender 

Di 1 Feest van de arbeid 

Wo 2 Pedagogische studiedag 

Do 3 L5 medisch onderzoek
(deel 2)

 / L1 bibliotheek / zwemmen 2 

Vr 4 L1 De Borre 

Za 5 Zandbak vullen (ouderraad) 

Zo 6  

Ma 7 L2 De Borre / Ouderraad 
20 uur 

Di 8 L2-L4-L6 Schoolreis / L3 Boekbinden / K3 bibliotheek / naaiatelier schoolfeest 
20 uur 

Wo 9  

Do 10 Hemelvaart 

Vr 11 Brugdag 

Za 12  

Zo 13  

Ma 14 Infoavond onderwijsvernieuwing 
19.30 uur 

Di 15 huiswerkklas L4-5-6
 

Wo 16  

Do 17 K2+L2 bibliotheek / zwemmen 2 / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 18 Strapdag / start verkeersweek 

Za 19  

Zo 20  

Ma 21 Pinkstermaandag 

Di 22 L5 Afsluitingsmoment klimaatbende / L3 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 23 Schoolfotograaf klasfoto’s / Ouderavond Tegen Pesten 
19.30 uur 

Do 24 L6 Fietsexamen / zwemmen L1+L5 / L4 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 25 Rapport 5 / einde verkeersweek  

Za 26  

Zo 27 
 

Ma 28 K1b bibliotheek / plaatsen podium schoolfeest 

Di 29 K1a bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 30  

Do 31 L1 bibliotheek / zwemmen 2 / huiswerkklas L4-5-6 

 

Wegens een te lage opkomst werd de naschoolse sport voor de 2
de

 en 3
de

 graad geschrapt. 
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Activiteiten in de kijker 

 

L1-L2 De Borre – Lentekriebels en -wiebels in het bos 

De lente is terug in ’t land. Het bos kleurt opnieuw mooi groen, de 

vogeltjes fluiten en kwetteren dat het een lieve lust is. De dieren uit het 

grote bos ontwaken uit hun winterslaap en willen een lentefeest 

organiseren. Maar sommige dieren hebben deugnietenstreken. Kan dit 

feestje wel doorgaan? 

 

Aan de hand van speelse en interactieve opdrachten proberen de 

kinderen de geheimen van het bos en de fratsen van grote bosdieren en 

kleine kriebelbeestjes te achterhalen. 

 
Deze tocht werd mee ontwikkeld door ervaren natuurgidsen en wordt ook door hen begeleid. 

 

 

 

Zandbak vullen 

Nu de zomer eraan komt, kunnen onze kinderen eindelijk weer terecht in 

hun geliefde zandbak. Om teleurgestelde kinderblikken te vermijden en 

onze kleine bouwers van voldoende kasteelmateriaal te voorzien, vullen 

we de zandbak bij op zaterdag 5 mei, vanaf 8 uur ‘s morgens. 

Hoe meer helpende handen, hoe sneller we klaar zijn. Er is 27 ton zand te 

verplaatsen van de straat naar de zandbak, dus kom gerust meedoen met 

onze gratis krachttraining. Alle hulp is welkom, of je nu voor even kunt of 

voor een hele dag. Heb je een kruiwagen en/of schop ter beschikking? 

Breng die dan zeker mee. 
Een initiatief van de ouderraad ism de school. 

 

 

L2-4-6 Schoolreis - Bokrijk 

L2 volgt er de atelierroute ‘Van graan tot brood’. Tijdens de route wordt 

duidelijk dat je vroeger niet even voor een witgesneden brood naar de 

bakker ging. Eén keer per week bakte de vrouw in het bakhuis brood met 

graan dat de boer zelf geoogst had en door de molenaar tot meel gemaald 

was. 

Ook volgen ze het ‘Ik houd/t van jou’-atelier. Zonder moderne apparatuur 

was van een boom een balk en van een balk een huis maken nog véél 

moeilijker dan nu. Tijdens de route bekijken de kinderen de werktuigen 

van vroeger van dichtbij. De klas maakt ook kennis met het gevaar van 

vuur en hoe men zich hier vroeger tegen beschermde. 

 

L4 volgt de Bokrijkrally. Bij de Bokrijkrally ontdekken de deelnemers het 

dagelijks leven van vroeger aan de hand van een speelse competitie. Twee 

ploegen nemen het tegen elkaar op in zoekopdrachten en doe-proeven in 

relatie tot het dagelijks leven. Teamspirit en enthousiasme zijn een must. 

Op het menu staan kruiwagenrace, lassowerpen, geur- en voelproeven, 

estafette met juk en emmers, en strobalenrace. 

 

L6 volgt de  ‘B’rekend Bouwwerk’-route. Deze route neemt de leerlingen 

mee naar verschillende museumdelen langs de opmerkelijkste gebouwen. 
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Ze ontdekken hoe mensen vroeger woonden en maken kennis met 

verschillende bouwtechnieken. Tijdens het bouwatelier nemen leerlingen 

zelf een bouwplan, vouwmeter en smetkoord in de hand en werken ze 

samen om een vakwerkconstructie op schaal recht te zetten. Echt 

teamwork! 

L6 volgt ook de route ‘van vakfan tot vakman’. In deze begeleide route 

ontdekken kinderen hoe historische vakmanschappen vandaag nog steeds 

belangrijk zijn. De groep beleeft het dagelijks leven op het Kempense 

platteland én krijgt de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken. 
 

 

 

 

L3 Boekbinden 

De kinderen van het derde leerjaar leren hoe een boek gebonden wordt 

en mogen het ook zelf eens proberen. We doen dit met gerecycleerd 

papier. Benieuwd naar het resultaat! 
 

 

Naaiatelier schoolfeest 

Voor het schoolfeest van 2 juni zoeken wij fluwelen stof voor de 

inkleding van het podium. Dit mogen grote stukken zijn of restjes. De 

kleur maakt niet uit. 

Op  dinsdag 8 mei om 20 uur houden we een tweede naai-avond. We 

naaien dan de stukken stof aan elkaar voor het decor van ons schoolfeest. 

(Groot)ouders die graag willen helpen, mogen altijd contact opnemen met 

juf Lieselotte. 
 

 

 

  BOS 

Infoavond onderwijsvernieuwing 

De Vlaamse Overheid lanceerde een nieuw referentiekader.  

De Katholieke Begeleidingsdiensten lanceerden een nieuw leerplan. 

De school friste zijn visietekst op.  

Op scholengroepniveau komt er een nieuw bestuursorgaan. 

Reden genoeg voor een infoavond! 

De infoavond gaat door in de turnzaal van de school.  

 

Strapdag 

De dagelijkse verplaatsing naar school -te voet of met de fiets- heeft 

een impact op vlak van milieu en mobiliteit én het is gezond voor je 

kind! Met onze deelname aan dit initiatief toenen we op een leuke 

wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot 

een betere mobiliteit en verkeersveiligheid. 

KOM DUS OP VRIJDAG 18 MEI TE VOET OF MET DE FIETS NAAR SCHOOL! 
 

 

 

L5 Afsluitmoment klimaatbende 

Op dinsdag 22 mei gaan we met het vijfde leerjaar terug naar het domein in 

Boutersem voor de slotdag van de klimaatbende.  De kinderen moeten die dag 

met de fiets komen. Neem dus zeker een fluovest en helm mee. 

We voorzien zelf een klimaatvriendelijke picknick. Hiervoor zullen afspraken 

gemaakt worden in de klas.  

Voor de begeleiding worden er nog ouders gezocht om mee te fietsen! 
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Klasfoto’s 

Op woensdag 23 mei komt de schoolfotograaf. Hij trekt klasfoto’s en een 

schoolfoto. De foto’s worden achteraf digitaal aangeboden, zonder 

aankoopverplichting. 

 

 

 

Ouderavond Tegen Pesten 

Wegens ziekte moest onze spreker de eerder geplande avond afzeggen. 

We hebben nu een nieuwe avond kunnen inplannen. 

 

woensdag 23 mei 2018 om 19.30 uur 

in de turnzaal van de school 

spreker: Gie Deboutte 

 

Inschrijven is niet nodig! 

 

L6 Fietsexamen 

In het kader van de Vlaamse Fietsweek voor scholen organiseert de 

gemeente Bierbeek op donderdag 24 mei 2018 een fietsexamen voor de 

leerlingen van het zesde leerjaar. Dit project is een 

samenwerkingsverband tussen de politie, de sportdienst, de jeugddienst, 

de dienst toerisme, de cel mobiliteit en de basisscholen van Bierbeek: de 

Gemeenteschool, de Sint-Pietersschool, VBS De Kinderberg en Ten 

Desselaer. 
 

 

Zacht onthaal 

 
In de maand april testten we het zachte onthaal uit in het derde leerjaar.  

Kinderen kunnen dan reeds een kwartiertje eerder de klas in om nog iets af te 

werken, een boek te lezen, wat te keuvelen, …  

Ouders vinden de leerkracht voor een korte babbel, … 

Een rij naar de klas is dan ook niet meer nodig. 

We mikken op verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid, initiatief van 

kinderen maar ook op verbondenheid tussen school, ouders en kinderen. 

We zetten dit initiatief in het derde leerjaar verder en het vijfde leerjaar volgt! 

 

 

De ouderraad heeft jullie nodig! 

 
Jullie konden al ontdekken dat het schoolfeest nadert met rasse schreden! Dus hebben we 

jullie hulp nodig: 

- om een taart te bakken, die we verkopen aan onze koffie stand; graag berichtje aan de 

ouderraad (ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be). 

- om een handje toe te steken tijdens de shiften op het schoolfeest zelf (zie apart briefje in de 

komende weken) 

- om mee te helpen het megapodium te bouwen op maandag 28 mei 2018; eveneens graag 

berichtje aan de ouderraad (ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be) 
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Evaluatie communicatie 

Vorige maand vroegen we jullie om feedback rond de kwaliteit van onze 

communicatie, het belang en de efficiëntie van de middelen die we inzetten en 

eventuele suggesties voor verbetering. 

We kregen 95 reacties binnen. De resultaten zijn daardoor toch representatief te noemen. 

Uit de enquête blijkt dat jullie degelijk op de hoogt zijn van 

• wat op school heeft plaatsgevonden 

• de projecten die lopen 

• de zaken die de school plant 

Betreffende de communicatie rond 

onderwijsvernieuwingen is het resultaat eerder 

matig. Gelukkig hebben we hier al een stuk op 

kunnen anticiperen en heten we jullie allen welkom 

op onze infoavond Onderwijsvernieuwing van 

maandag 14 mei. 

De evaluatie van onze communicatiekanalen kunnen we als volgt samenvatten: 

Mailverkeer springt er echt wel uit als het favoriete kanaal, uit praktische en ecologische overwegingen. Ruim 78% 

ziet graag alle communicatie via mail verlopen. 

Onze website wordt geregeld bezocht. Dat zien we ook aan de bezoekersteller. De meerderheid surft enkel naar de 

website als men weet dat er ook iets nieuws op staat of als er een aanpassing is.  

De nieuwsbrief wordt over het algemeen als een belangrijk informatiekanaal beschouwd. Toch merken we op dat 

slechts iets meer dan de helft deze echt grondig leest.  We zullen analyseren waaraan dit ligt zodat we eventuele 

aanpassingen kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 
De bergkrant scoort middelmatig qua belangrijkheid. Ook nemen heel wat ouders deze niet of slechts diagonaal 

door. Het overgrote deel (63%) gaat op zoek naar zaken die voor de eigen kinderen van toepassing zijn en leest 

deze artikels. 

 

Er waren ook nog een heleboel positieve slotwoordjes die aangeven dat we op het juiste spoor zitten. Daarnaast  

kwamen er ook een aantal suggesties voor verbetering. Zo komt meermaals terug dat de kalender sneller en 

overzichtelijker moet worden  gecommuniceerd (vrije dagen, activiteiten, …) en dat het geplande klasthema niet 

altijd duidelijk is of relatief laat wordt gebrieft. 

 

We nemen hieruit heel wat mee! Alvast bedankt! 
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Privacy en informatieveiligheid 
 

Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet over het beheer en de beveiliging van 

persoonsgegevens in voege. 

 

De school  neemt alvast volgende maatregelen: 

• Persoons- en contactgegevens worden enkel gebruikt om de 

schoolwerking mogelijk te maken. Bij elke uitzondering daarop zullen 

wij  jullie steeds om een specifieke en individuele toestemming 

vragen. 

• Bij bulkmails plaatsen wij jullie steeds in BCC, zodat niet iedereen 

jouw emailadres kan zien. 

• De school werkt enkel met software die GDPR-proof is. 

• Al onze gegevensdragers zijn beveiligd tegen hackers en datalekken. 

• Voor het maken en gebruiken van sfeerbeelden kan je, net zoals nu, jaarlijks toestemming geven voor het  

beheer en gebruik ervan. Voor de individuele en specifiekere foto’s zal telkens een afzonderlijke 

toestemming worden gevraagd. 

• Op elk moment kan je gegevens laten verwijderen.  

Naar het eind van de maand toe informeren we jullie hier verder over. 

 

Robots in de klas 

Met de winst van het Mosselfeest kocht de ouderraad robots aan om kinderen hun eerste stappen in het 

programmeren te laten zetten. Hieronder een aantal sfeerbeelden:  
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Opbrengst wafels en truffels 

 

Er werden 1000 dozen wafels, frangipane en truffels verkocht!  

Een aardige winstmarge dus!  

Met de opbrengst zal de ouderraad spelmateriaal aankopen en de 

speelmogelijkheden op de speelplaats uitbreiden. 

• spelkoffers 

• spelideeën 

• aanpassingen van de speelterreinen 

• …  

Meedenken? Neem contact op met ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be! 

 

 

Vooruitblik juni 2018 

 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

    1 2 
Schoolfeest 

3 

4 
K2 Med.. Ond. 

Ouderraad 

5 6 
K2-L2 Atelier 

7 8 9 10 

11 12 
Schoolraad 

13 14 15 16 17 

18 
Schoolreis KS 

19 20 21 22 23 
L6 Uitstap 

24 

25 
Overstapdag 

26 
KS Modderdag 

LS Sportdag 

27 28 
Rapport 

Oudercontact 

L6 Receptie 

29 
Eindviering 

School tot 12u 

Opvang tot 13u 

30  

 

 

Vacature 

Wij zoeken een begeleid(st)er voor de huiswerkklas. Ben jij of ken jij iemand die 

 

• kindvriendelijk én consequent is 

• vrij is op dinsdag én donderdag van 16.15 tot 17.15 uur  

• wil wijk-werken of vergoed worden als vrijwilliger 

 

Neem dan snel contact op! 

Onze vacature staat ook op VDAB en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
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