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 warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige ontwikkeling van elk kind 

 

 

 

  Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

NIEUWSBRIEF / NOVEMBER 2018 

  

Lichtjeswandeling 

 
Net zoals andere jaren 

organiseert de ouderraad ism 
de school een 

lichtjeswandeling. 
Laat je op vrijdag 9 

november onderdompelen in 
de magie van licht en donker 
op een sprookjestocht van de 
ene bekende sprookjesfiguur 

naar de andere.  
Elk figuur vertelt je 

zijn/haar eigen bizarre 
verhaal en wie weet hebben 
ze je wel wat lekkers te 

bieden onderweg… 
 

Praktisch:  
• vertrek tussen 18.30 en 20 uur aan De Velpe in de 

Velpestraat in Opvelp.  
• Breng zeker een zaklamp of fakkel mee om je weg 

te verlichten en voorzie goede wandelschoenen of 
laarzen.  

• De weg is goed toegankelijk voor kinderwagens.  
 

Bij aankomst voorziet de ouderraad heerlijke soep en 

glühwein om je terug lekker op te warmen. 
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Kalender 

Do 1 
herfstvakantie 

Vr 2 

Za 3  

Zo 4  

Ma 5 inschrijving oudercontact
vanaf 19.00 uur 

Di 6 K1b + L4 bibliotheek / zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6 

Wo 7  

Do 8 K2-3 sportdag / L2+6 bibliotheek / zwemmen 1 / huiswerkklas L5-6 / K2-3 naschoolse sport 

Vr 9 lichtjeswandeling 

Za 10  

Zo 11  

Ma 12  

Di 13 huiswerkklas L5-6 

Wo 14  

Do 15 K2 bibliotheek / zwemmen 2 / K2-3 naschoolse sport 

Vr 16  

Za 17  

Zo 18  

voorleesweek 

Ma 19  

Di 20 zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6 

Wo 21 K3 bibliotheek 

Do 22 KS Sinthuis / zwemmen 1 / L1 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 / K2-3 naschoolse sport 

Vr 23 L4 EHBO 

Za 24  

Zo 25  

Ma 26  

Di 27 K1+K2+L3 De Borre / huiswerkklas L5-6
 

Wo 28 nfoavond poolen 

Do 29 zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6 / K2-3 naschoolse sport 

Vr 30 fluodag / jarigen van de maand
14.45 uur 

 

Je krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten. 

Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be 
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Activiteiten in de kijker 

 

KS naar het Sinthuis 
Ieder jaar zoeken de Pieten een unieke locatie. Dit jaar is opnieuw het oog van 

Zwarte Piet op Boutersem gevallen.  

Onze kleuters gaan er kijken hoe de slaapkamer van Sint en Piet eruit ziet, of de 

pakjes al worden klaargemaakt en hoe de Pieten oefenen op het dakenlopen… 

 

K1+K2 De Borre – Onder de tafel 
‘Onder de tafel’ is een installatie van allerlei meubels. Niet zomaar meubels, 

maar meubels die een ander leven hebben gekregen. Soms staan ze op hun kop 

of ontbreken er onderdelen aan. De laatjes zijn gevuld met lapjes, zonnebrillen, 

lepeltjes of rolletjes gekleurde plakband. 

De kleuters kunnen zelf ontdekken, vormgeven, knutselen, spelen, ordenen, 

veranderen. ‘Onder de tafel’ is dan ook een kunstzinnige meubelbende waarin 

alles altijd anders kan zijn. Een leuke uitnodiging om je fantasie te volgen en te 

spelen, ‘onder (en boven, jawel) de tafel’! 
 

 

 

L3 De Borre - Saperlipopette 
Een oude man houdt zich stil. In zijn kamer. In zijn hoofd. Hij leeft zijn dagen in zwart-wit en 

grijs. Hij ademt zacht. Hij zegt geen woord. De deuren op slot. Rolluiken dicht. Zijn hart 

vergrendeld. En geen plannen of dromen! Want met morgen weet je nooit.  

Zijn kleindochter staat voor z’n deur. Zomaar, ineens. ’t Is maar voor even. Een paar dagen. Ze 

staat op springen. Vol kleur en gensters sterrenstof. Een vat, vol dromen, dat op barsten 

staat. Ze kan niet wachten tot ze alles weet. Niet wachten tot het feest begint. Droom na 

droom na droom. Er is alleen maar morgen. 

Figurentheater waarbij een oude man met groot verdriet zijn kleindochter ontmoet. De man 

leert opnieuw leven in kleur. En het meisje leert dat er soms grijs bestaat, en zwart en wit. 
van en met Sven Ronsijn, Noémie Vincart, Thaïs Scholiers, Pablo Casella Dos Santos, Filip Peeters, Chris Snik en 

Rupert Defossez 

 

Fluodag 
Omdat ‘De Kinderberg’ uw kind graag ziet, ook in de donkere maanden, roepen we december 

uit tot fluomaand. Om jullie alvast warm te maken, organiseren we op vrijdag 30 november 

een blitse fluodag. Doe je best om zo fluorescerend naar school te komen en wie weet val je 

wel in de prijzen! 
 

 

Jarigen van de maand! 
Op 30 november vieren we de jarigen van de maand! 

 

Ben je groot of ben je klein 

wij gaan jullie vieren 

omdat jullie jarig zijn 
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Sorteren kan je leren 

Na de herfstvakantie telt de school niet 2 maar 5 vuilnisbakken op de speelplaats. We proberen niet alleen zo weinig 

mogelijk afval te hebben op school, de afval die we wel moeten weggooien zullen we sorteren! 

      

Een GFT-bak 

hadden we al! 

We gebruiken 

hem goed en 

alleen voor 

groenafval. 

Door goed te 

sorteren zou in 

deze vuilnisbak 

minder afval 

moeten zitten! 

Papier en karton 

gebruiken we 

veel op school! 

De moeite waard 

om dit te 

sorteren! 

Plastic is verboden op school. Toch 

hangen we ook voor PMD en zacht 

plastic een vuilnisbak om kinderen te 

leren de juiste sorteerkeuze te 

maken. 

Glas hebben we 

(bijna) niet op 

school. We voorzien 

hier dan ook geen 

vuilnisbak voor. Heb 

je toch glas? Geef dit 

dan aan de juf of  

meester! 

 

Onze kinderen leren hierover in de klas want jong geleerd is oud gedaan! Mama’s, papa’s en grootouders, jullie 

geven het goede voorbeeld, toch!? 

 

 

Mobiliteit 

In november staat het openbaar vervoer centraal. Tot het 

openbaar vervoer behoren bus, trein, tram en metro.  

 

Wie graag de bus neemt in Bierbeek, kan hiervoor terecht 

bij lijn 6 en 8.  

Lijn 6 brengt je van Hoegaarden naar Wijgmaal via de 

dorpen en gemeenten Hoegaarden, Honsem, Opvelp, 

Neervelp, Bierbeek, Haasrode, Vaalbeek, Blanden, 

Heverlee, Leuven, Wilsele, Herent naar Wijgmaal.  

Ideaal dus voor wie graag een ijsje of een lekkere pizza gaat 

eten in Hoegaarden, een terrasje wil doen in Leuven of eens gaat wandelen in Wijgmaal.  

 

Lijn 8 brengt je van Bierbeek naar Bertem via de dorpen en gemeenten Bierbeek, Lovenjoel, Korbeek-Lo, Leuven, 

Kessel-Lo, Heverlee naar Bertem. De perfecte manier om eens te gaan shoppen in Korbeek-Lo, uit te gaan eten in 

Leuven of te gaan wandelen in Bertem Bos. 

 

Wie graag eens de trein wil nemen, kan afzakken naar het station in Vertrijk of Leuven. De trein brengt je naar 

allerlei fantastische plekken zoals de zee, maar ook bezoekjes aan steden zijn perfect doenbaar met de trein. Geen 

file en je kan onderweg zelfs samen al een spelletje spelen met de rest van je gezelschap.  

 

Probeer bij een volgende gezinsuitstap zeker eens het openbaar vervoer uit en laat koning auto voor een keertje 

staan… ;) 
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Fietspool 

Een schoolomgeving wordt vaak als druk en gevaarlijk ervaren. Toch gelooft de werkgroep mobiliteit van de 

gemeente Bierbeek dat meer fietsen en stappen onze schoolomgeving kan ontlasten en aangenamer en veiliger kan 

maken. Daarom willen we ouders informeren en ondersteunen met het opstarten van fiets-, voet- en/of carpool. Op 

die manier kunnen we samen inzetten op een autoluwe schoolomgeving en hopen we dat het veiliger wordt in de 

buurt van de school. Kinderen die zelf actief door het verkeer bewegen - te voet of met de fiets - worden niet alleen 

vaardiger, maar zullen ook betere verkeersinzichten verwerven.  

We willen dit graag goed aanpakken en organiseren daarom samen met de scholen van Bierbeek een infomoment 

rond poolen. We bekijken hoe we onze kinderen hier het best op voorbereiden, waar we zelf rekening mee moeten 

houden, maar vooral hoe we hier een geslaagd initiatief van maken.  

De werkgroep mobiliteit (waar onze school deel van uitmaakt) nodigt je uit in het gemeentehuis op woensdag 28 

november om 20u. 

Oudercontacten 

In november nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek. Om je het 

vervelende wachten zoveel mogelijk te besparen, werken we met inschrijvingen.  

Net als vorig schooljaar zullen die inschrijvingen digitaal gebeuren via een doodle-

formulier.  

Op maandag 5 november wordt om 19 uur de link doorgestuurd om een 

afspraak te maken.  

 

Hieronder enkele aandachtspunten:  

• We voorzien 10 minuten per kind. Indien de leerkracht vermoedt dat 10 

minuten te kort zal zijn, zal je gecontacteerd worden en moet je geen 

afspraak via de doodle maken. 

• De leerkrachten bereiden het gesprek voor, maar we verwachten van ouders ook een voorbereiding. 

Denk alvast eens na wat je de leerkracht kan meegeven over het karakter, de vaardigheden, … van je 

zoon of dochter. Mogelijks heb je zelf heel wat concrete vragen aan de leerkracht. Zo wordt het 

oudercontact een echt gesprek! 

• Voor elke klas is er een aparte link, d.w.z. dat je  - indien je meerdere kinderen op school hebt - de 

afspraken in de verschillende klassen op elkaar kan laten aansluiten. Zorg er wel voor dat er minstens 10 

minuten liggen tussen het vooropgestelde einde van het eerste contactmoment en het begin van het 

volgende contactmoment. 

• Co-ouders spreken af wie de afspraak maakt; wij vinden het fijn dat ze samen op het overleg zijn.  

• Zet op de doodle de naam van het kind in plaats van je eigen naam. Dat is duidelijker voor de 

leerkrachten. Let op, ouders van tweelingen maken twee afspraken.  

• De doodle is zo ingesteld dat anderen niet kunnen zien wie al een afspraak heeft, dat je maar één 

moment kan aanklikken en dat - eens het moment door iemand gereserveerd is - dit door niemand 

anders kan aangeklikt worden. Wie niet kan komen, kan dat ook aangeven.  

• Er wordt geen bevestiging van de afspraak gestuurd. 

 

 

 

  

De oudercontacten gaan door in de week van 12-16 november. 

Je kan de beschikbare momenten alvast raadplegen op http://www.vrijeschoolbierbeek.be/kalender. 
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Hartelijke dank aan onze sponsors! 

 
Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek 

0496/ 38 62 04 info@waterwilg.be 

www.waterwilg.be 

 
Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek 

0496/80 96 08 info@ontrackx.com  www.ontrackx.com 

 

Jolien De Smet 
Uit sympathie 

 

 

 
Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek 

016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 eric.abts@telenet.be 

www.abtseric.be 

 

 
Schoonmaak van gebouwen vóór oplevering,  

woningen vóór en na verhuis, kantoren, ramen 

Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek 

0478/21 79 11 Scs3@telenet.be 

 

 

 

info@datashift.eu 

http://datashift.eu 

 

 
Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek 

016/ 35 53 48 info@orbi-pharma.be 

www.orbi-pharma.be 

 

 

 

 
Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek 

016/35 94 20 korbeek.lo@ing.be 

 

 
Bierbeekstraat 114, 3001 Heverlee  

016/ 22 51 17 info@thermotechnic.be  

http://www.thermotechnic.be/  

 

 
Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek 

0486/ 50 66 01 info@jipro.be  

www.jipro.be 
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Apotheek De Vriendt 

 
Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert 

016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be  

 

Apotheek Van Hulle BVBA 

 
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek 

016/46 08 89 bierbeek@apothekengilias.be 

www.apothekengilias.be  

 

 

 

 
Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek 

016/ 46 24 10 info@dstore.be 

www.dstore.be 

 

Bouwwerken Luc Swillen 

 
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp 

016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - 

Lucswillen@telenet.be  

 

 
TAVERNE FITNESS FEESTZAAL 

Bergstraat 10, 3360 Bierbeek 

016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com 

www.demiester.com 

 

Elektriciteitswerken Rudy Crabbé 

 
Velpestraat 43, 3360 Bierbeek-Opvelp 

016/ 73 54 90 - 0475/ 92 54 33 

 

 

 

 

 
www.continental.be  

 

 

 
Algemene Brand Beveiligings Systemen 

Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek 

 016/ 38 99 09 
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Dorpstraat 35D, 3360 Bierbeek 

 

 
Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek 

016/28 40 60 - 0478/78 28 61 info@bestitservice.be 

www.BestITService.be 

 

 
Justus Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven 

016/ 31 77 10 bertbeelen@beelenadvocaten.be 

www.beelenadvocaten.be 

 

 
0478/38 78 35 steven@cinegasten.be 

www.cinegasten.be 

 

 
Dorgpstraat 27, 3360 Bierbeek 

016/ 44 90 92 

Liselore De Vriendt 
Uit sympathie 

 

CAFE VANDERVELPEN 

“BIJ PAULA” 
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek 

 
  

  

 

 


