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

 

 

 

  Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

NIEUWSBRIEF / mei 2019 

 

Op ons schoolfeest nemen we jullie mee op een reis rond de wereld!  

Spelletjes voor de kinderen en een culinaire wereldreis voor jong en oud.  

• Zaterdag 18 mei 2019 

• We starten om 14.30 uur. 

• De reis gaat door de gebouwen van de school, over de speelplaats en de speelweide. 

• De spelletjesstanden sluiten rond 17.30 uur, maar daarna kan je nog nagenieten aan de eet- 

en drankstanden. 

• Wil je parkeermoeilijkheden vermijden? Kom dan te voet of met de fiets. Wij voorzien een 

fietsenparking op de kiss & ride-strook.  

• Wil je graag helpen?  

o om een taart te bakken (die we verkopen aan onze koffiestand): graag berichtje aan de 

ouderraad (ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be). 

o om een handje toe steken tijdens de shiften op het schoolfeest zelf: zie apart briefje in de 

boekentas. 
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Kalender 

Wo 1 geen school / plechtige communie 

Do 2 bosklassen K3-L1 / zwemmen 2 

Vr 3 bosklassen K3-L1 

Za 4  

Zo 5 
 

Ma 6 ouderraad
20.00 uur 

Di 7 huiswerkklas L5-6 

Wo 8  

Do 9 L1 + L2 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 

Vr 10 L3 containerpark 

Za 11  

Zo 12  

Ma 13 L5 bibliotheek 

Di 14 L5 klimaatbende slotdag / L6 fietsexamen / L3 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 

Wo 15 pedagogische studiedag 

Do 16 K2 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 

Vr 17 strapdag / K1 + L6 selectief medisch onderzoek  

Za 18 SCHOOLFEEST 

Zo 19  

verkeersweek 

Ma 20 L2 + L6 schoolreis  

Di 21 K2 De Borre / L4 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 

Wo 22 K3 bibliotheek  

Do 23 L6 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 

Vr 24 fiets- en wandelpool / rapport 5   

Za 25 eerste communie 

Zo 26  

Ma 27 L3 + L4 Ninglinspo 

Di 28 K1a komen eens kijken / jarigen van de maand / huiswerkklas L5-6 / ZILL-infomoment
19.30 uur 

Wo 29  

Do 30 Hemelvaart 

Vr 31 brugdag 

 

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 

 

 

K3 + L1 – Openluchtklassen – De Kluis 

Op donderdag 2 mei is het zo ver! Dan trekken de derde 

kleuterklas en het eerste leerjaar op bosklassen naar De Kluis in 

Sint-Joris-Weert.  

We vertrekken met de bus op school om 9.15 uur.  

Wanneer we daar aankomen, verkennen we eerst het domein met 

een stevige wandeling. In de namiddag trekken we naar het 

Speelbos voor een heerlijke speelnamiddag. De avond sluiten we af 

met een groot kampvuur en broodjes bakken boven het vuur. 

Op vrijdag trekken we na het ontbijt het bos in voor allerlei 

bosactiviteiten in kleinere groepjes. We maken bootjes, 

onderzoeken kriebelbeestjes, bezoeken de bron en zoeken 

manieren om kampen te bouwen.  

In de namiddag is er nog een vrij speelmoment en bereiden we ons 

voor om de ouders om 17 uur te verwelkomen met een lekker 

hapje en drankje.  

We kijken er al heel erg naar uit!! 
 

 

L3 – Containerpark Boutersem 

In het derde leerjaar leren we over sorteren en recycleren. In dat  

kader maken we een uitstap naar het containerpark in Boutersem. 

De verplaatsing gebeurt met het gemeentebusje. 

Voor de veiligheid draagt iedereen best stevige schoenen en 

aangepaste kledij (regenkleding bij slecht weer en best geen nieuwe 

kledij). 

Leerlingen mogen zelf wat recycleerbaar afval (papier en karton, 

pmd, glazen flessen) meebrengen om het samen met de gids in de 

juiste container te werpen.  
 

 

 

L5 – Klimaatbende Slotdag 

Het vijfde leerjaar was een heel schooljaar in de weer om 

kinderen, ouders en leerkrachten bewust te maken van de 

klimaatopwarming.  

Op dinsdag 14 mei sluiten ze hun werkjaar feestelijk af met de 

andere scholen die deelnamen aan dit project. 

 

L6 - Fietsexamen 

In het kader van de Vlaamse Fietsweek voor scholen organiseert de 

gemeente Bierbeek op dinsdag 14 mei 2019 een fietsexamen voor de 

leerlingen van het zesde leerjaar. Dit project is een samenwerkingsverband 

tussen de sportdienst en de basisscholen van Bierbeek: gemeenteschool ‘t 

Klavertje, de vrije basisscholen Sint-Pietersschool en De Kinderberg en het 

BuBaO Ten Desselaer. 
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Strapdag 

Met onze deelname aan dit initiatief tonen we op een leuke wijze 

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

duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. 

KOM DUS OP VRIJDAG 17 MEI TE VOET OF MET DE FIETS NAAR SCHOOL! 
 

 

De verkeersweek 

We leren veilig oversteken, veilig fietsen in het verkeer, verkeersborden, … We oefenen met de fiets op 

een hindernissenparcours. 

 
WE SLUITEN DE VERKEERSWEEK AF OP VRIJDAG 24 MEI MET EEN 

2de EDITIE VAN DE FIETS- EN WANDELPOOL. 

• Om 8.15 uur vertrekt een fietspool aan cc De VELPE 

naar school.  

• Om 8.15 uur vertrekt een fietspool aan het kruispunt 

BEVEKOMSESTRAAT MET DE NIEUWE 

GELDENAAKSEBAAN naar school.  

• Om 8.15 uur vertrekt een fietspool aan het kruispunt 

KORBEEK-LOSESTRAAT MET DE DREEFSTRAAT naar 

school.  

• Om 8.30 uur vertrekt een wandelpool aan de 

DELHAIZE IN BIERBEEK-CENTRUM naar school.   
 

IEDEREEN WELKOM!  

OP VOORHAND INSCHRIJVEN HOEFT NIET! 

 

 ‘s Avonds wordt er geen pool voorzien. 

 Onze fietsstalling zal niet groot genoeg zijn voor alle fietsen. We voorzien daarom een extra 

buitenstalling op straat. Breng een fietsslot mee!   

 We wachten je aan de schoolpoort op met een heerlijke koffie of chocomelk. 

 DE STRAAT ZAL AFGESLOTEN ZIJN VOOR HET VERKEER TUSSEN 8.30 EN 9.00 UUR VAN AAN DE 

DORPSTRAAT TOT AAN DE BEEKSTRAAT. Wie de kinderen toch wil afzetten op de kus&rijzone 

voor de school, doet dit best vóór 8.30 uur.  
  

 

 

 

K1 + L6 – Selectief medisch onderzoek  
De meeste kleuters van K1 zijn reeds met hun ouders op medisch 

onderzoek geweest.  De kleuters die dat nog niet deden, worden op school 

onderzocht. Het CLB onderzoekt: vertezicht en oogstand, lengte/gewicht 

en eventueel gehoor. 

Leerlingen van het 6
e
 leerjaar kunnen vrijblijvend 

een medisch onderzoek ondergaan. (controle op lengte/gewicht, puberteit 

en rug) 
 

 

 

FIETSPOOL 

 

Zorg dat de fiets in orde is! 

Zichtbaarheid? (licht, hesje, …) 

Fietshelm!  

 

Er kan onderweg niet aangesloten worden. 

 

Schat de fietsvaardigheid van jouw kind 

goed in! Het is mogelijks geen goed idee 

om kinderen die onvoldoende stuurvaardig 

zijn alleen mee te laten fietsen. 
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L2 + L6 – Schoolreis – Kattevennen – Bokrijk  

In de voormiddag bezoeken we de Cosmodrome Kattevennen te 

Genk. Beide klassen volgen er een workshop. 

• L2: Planeet X 

Een interactieve ruimtereis met aansluitend een superleuke 

knutselactiviteit. 

• L6: Zwaartekracht 

Wat als zwaartekracht niet bestond? Kunnen we in een 

staat van gewichtloosheid functioneren? 

Na de lunch leven we ons uit in de grote speeltuin van Bokrijk. 
 

 

L3 + L4 – Ninglinspo – Remouchamps  

We bezoeken de grot van Remouchamps. De heenweg loopt 800 

meter door spectaculaire zalen en galerijen. De terugweg wordt 

afgelegd met een bootje over een afstand van 700 meter, wat de 

langste onderaardse vaartocht ter wereld is! 

We maken ook één van de mooiste wandelingen van de Belgische 

Ardennen. We volgen het traject langs de Ninglinspo, een 

bergriviertje in de provincie Luik, doorheen het prachtige groene 

heuvellandschap rond Aywaille. 
 

 

 

 

 

zill.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

ZILL-infomoment 

Op 1 september 2019 zal onze school werken met een nieuw 

leerplan: ZILL.  

Tijdens het infomoment willen we jullie graag vertellen over onze 

thematische en cursorische aanpak, wat er anders zal zijn, maar 

ook wat vertrouwd blijft.  

We blikken dan ook al vooruit naar het schooljaar 2019-2020.  

Dan herbekijken we onder andere de zorgwerking, de evaluatie 

(toetsen, observaties) en de rapporten.  

dinsdag 28 mei 2019 – 19.30 uur – op school 
 

Vooruitblik naar juni 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

     1 
 

2 

3 

L4 Slot jaarthema 
4 
Ouderraad 

5 6 7 
L5 Rommelmarkt 

8 9 

10 
Pinkstermaandag 

11 

Schoolraad 
12 13 14 15 16 

17 

KS Schoolreis 
18 
L4 Handbal 

19 20 21 
Einde proefwerk 

22 23 

24 
Overstapdag 

25 26 27 
Rapport 

Klasmoment 

Uitzwaaireceptie 

28 
Eindviering 

School tot 12u 

Opvang tot 13u 

29 30 



www.vrijeschoolbierbeek.be 

 

 



www.vrijeschoolbierbeek.be 

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 

 
  

  

 

 


