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Ik wens je een koffer vol goede moed 

en een berg complimenten. 

Af en toe een schouderklopje geven 

voelt heel erg goed. 

 

Ik wens je een koffer vol avonturen 

en leuke dingen om te beleven. 

Af en toe een nieuwe uitdaging 

en ook eens bij de buren gluren. 

 

Ik wens je een koffer vol zonnestralen 

en een handvol fijne vrienden. 

Af en toe geduldig zijn 

en luisteren naar verhalen. 

 

Ik wens je een koffer vol leuke weetjes 

om je onderweg te sterken. 

Af en toe ook eens halt houden 

om aan de binnenkant te werken. 

 

Ik wens je… 

Ik wens je… 

een koffer vol!! 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Vandaag beginnen we aan het nieuwe schooljaar.  

Samen met je kleine ukkepuk of met je grote sloeber willen we er een fijn school-

jaar van maken. 

In de maandelijkse nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van het rei-

len en zeilen in onze school.  Ook mededelingen en info worden in de nieuwsbrie-

ven opgenomen en (meestal) niet in een apart schrijven meegegeven.  Het 

spaart tijd en ons milieu vaart er wel mee. 

Ook op de website ga je heel veel informatie kunnen lezen. 

Alvast een fijn schooljaar gewenst! 

 

Juf Annie 

EEN KOFFER VOL... 
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SEPTEMBER 
donderdag 1 Start schooljaar 

vrijdag 2 Oudercontact LS 

zaterdag 3   

zondag 4   

maandag 5   

dinsdag 6 Start naschoolse sport voor de eerste graad 

woensdag 7   

donderdag 8 Start warme maaltijden 

vrijdag 9 Viering begin schooljaar (10.45) 

zaterdag 10   

zondag 11   

maandag 12  Ouderraad 

dinsdag 13  Zwemmen 3 

woensdag 14   

donderdag 15 de Borre: K2 

vrijdag 16 Natuurpunt: kennismaking via spel L6 - Strapdag 

zaterdag 17   

zondag 18   

maandag 19   

dinsdag 20  

woensdag 21   

donderdag 22 Zwemmen 2 - L3: Bobbi (bib) 

vrijdag 23   

zaterdag 24   

zondag 25   

maandag 26   

dinsdag 27 Scholenveldloop 

woensdag 28   

donderdag 29 Zwemmen 1 - Natuurpunt: werkdag voor L6 - Ouderraad  

vrijdag 30 Provinciehuis L4 - de Borre L3 en L4 
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OUDERAVOND IN DE LAGERE SCHOOL 
 Vrijdag  2 september  is er  een ouderavond gepland voor alle leerjaren van de lagere school.    

Voor elk leerjaar is er een half uur voorzien om wat uitleg te geven over de gebruikte methodes, de manier van wer-

ken en ook om enkele praktische afspraken te maken. 

Omdat de tijd vrij kort is, willen we stipt op tijd beginnen. 

18.00 uur:    tweede leerjaar   18.30 uur:  vierde leerjaar 

19.00 uur:  derde leerjaar   19.30 uur:   zesde leerjaar 

20.00 uur:   vijfde leerjaar   20.30 uur:   eerste leerjaar 

De ouderraad nodigt jullie uit op hun praatcafé, tussen 17.30 en 21.00 uur.  Bij een drankje kan er dan even bijgepraat 

worden.  Zeker doen! 

VIERING BEGIN SCHOOLJAAR 
Vrijdag 9 september vieren we in de parochiekerk de 

start van het nieuwe schooljaar. 

Om 10.45 uur worden daar alle kinderen van de lagere 

school, samen met hun juf of meester, verwacht.   

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar berei-

den deze viering voor.  Ouders, grootouders en vrienden 

van de school, kom met ons meevieren.  U bent van 

harte welkom! 

BIERBEEKSE SCHOLENVELDLOOP 
Dinsdag 27 september nemen alle lagere schoolkin-

deren van Bierbeek deel aan de scholenveldloop. De 

sportdienst van de gemeente steekt het hele pro-

gramma in elkaar. 

In de voormiddag zijn de leerlingen van het eerste, 

tweede en derde aan de beurt.  Zij worden opge-

haald door de gemeentebus. 

Na de middag lopen de kinderen van het vierde, vijf-

de en zesde leerjaar.  Zij maken de verplaatsing met 

de fiets. 

Voor de kinderen beginnen te lopen krijgen ze een 

opwarming.  Bij de wedstrijd wordt steeds een deel 

van de afstand voorgelo-

pen door de begeleiders.  

Ons motto is: Meedoen is 

belangrijker dan winnen, 

maar... we gaan toch 

ons uiterste best doen! 

 

NATUURPUNT : KENNISMAKING EN WERKDAG VOOR L6 
De leerlingen van het zesde gaan, aan de hand van een spel, kennismaken met Natuurpunt: hun 

doelstellingen, de activiteiten, …  

Ze worden warm gemaakt om zelf ook eens aan de slag te gaan.  Tijdens een werknamiddag mo-

gen ze mee hooi afvoeren of snoeihout ruimen om planten en dieren meer kans te geven op een 

nieuw biotoop.   

BOBBI, HET BOEKENMONSTER 

De kinderen van het derde leerjaar maken kennis met de bib samen met Bobbi, het boeken-

monster.   

Elke leerling ontvangt zijn eigen ‘bibboekje’. Het boekje geeft informatie over de werking van 

de bib, opdrachtjes, leuke weetjes, …  

We gebruiken het bij de kennismaking, maar het is ook een prettig boekje om bij te houden. 

SCHOOLVOORSTELLINGEN DE BORRE 
‘PEUTERLAB’ DOOR HUIS ALMA K2 

De kleuters worden op een interactieve en speelse ma-

nier in contact gebracht met techniek.  Niksw weten-

schappelijks, maar heel alledaagse dingen als een 

draaiboor, een katrol… 

‘LOS’ DOOR ULTIMA THULE L3 EN L4 

Een frisse, intieme, grappige en poëtische voorstelling 

over vasthouden en loslaten. 
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We doen heel veel inspanningen om het verkeer aan de schoolpoort zo veilig mogelijk te laten verlopen.   

We sommen de afspraken graag even op.: 

• het zebrapad is dé oversteekplaats en om het nog meer te laten opvallen voor de andere weggebruikers werd 

het geaccentueerd met groen 

• de 30 km-zone begint al van in de Dorpsstraat en loopt verder door tot voorbij de Gareelstraat.  De zwakke 

weggebruiker heeft in de 30-km zone altijd voorrang 

• nu de werken  afgelopen zijn, ligt de Kiss & Go zone terug vlak voor de schooluitgang 

• parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de ouders die hun kinderen brengen of komen ophalen en zijn 

beperkt tot 30 minuten 

• kinderen die altijd, alleen en zelfstandig naar huis gaan na het einde van de lessen (met toestemming van de 

ouders) krijgen een fluokaartje aan hun fiets of schooltas.  Een fluojasje verhoogt de veiligheid van de kinderen.  

Kinderen die opgewacht worden door een volwassene, hebben dit kaartje niet nodig en worden opgehaald 

op de speelplaats. 

• voor uitstappen dragen alle kinderen een fluojasje en voor fietstochten wordt een fietshelm gedragen 

• voor uitstappen met auto’s van ouders zal er aan de ouders gevraagd worden om het verhoogde kinderzitje te 

gebruiken en maar evenveel kinderen in de auto mee te nemen als er plaatsen met gordels zijn 

Maatregelen nemen is één, maatregelen volgen is de sleutel op succes.  

We vragen daarom nog eens met aandrang om de afspraken te respec-

teren. 

Vrijdag 16 september strappen  we naar school.  Die dag stappen of trap-

pen we naar school.  Te voet of met de fiets naar school zorgt voor meer 

veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort.  En het is bovendien 

goed voor het milieu en voor onze gezondheid! 

VOOR EEN VEILIG VERKEER… MEER DAN OOIT! 

Graag uw aandacht 

voor... 

U heeft al gemerkt dat het ‘s morgens op de speelplaats, voor het begin van de 

lessen, het een drukte van jewelste is.   

Daarom deze afspraak:  Breng uw kind tot op de speelplaats (of tot bij de juf), 

een zoen en een knuffel om afscheid te nemen en verlaat dan de speelplaats.  

Eigenlijk dus ook …  Kiss & go!   

 

 

Vanaf dit schooljaar werken we voor de opvang met een scansysteem.  Kinderen die in de ochtend– en/of avondop-

vang blijven, krijgen een kaartje met een barcode aan hun schooltas. 

Kinderen die voor acht uur van de ochtendopvang gebruik maken, laten hun kaartje scannen bij Eliane. Na acht uur is 

de opvang gratis.   

Kinderen die in de avondopvang blijven, laten voor ze vertrekken hun kaartje bij Eliane scannen.  Tot twintig minuten 

na het einde van de lessen is de opvang gratis.  

Dit scansysteem laat ons toe een aparte factuur voor de opvang te maken, met de exacte tijden. 

TOEZICHT 
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WARME MAALTIJDEN 

Warme maaltijden zijn te verkrijgen vanaf donderdag 8 september.  Bestellingen 

voor het eerste trimester doorgeven ten laatste op dinsdag 6 september. 

Dit schooljaar werken we  weer samen met Traiteur Beutels.  Raadpleeg de menu 

op onze website.  Hier vind je ook  informatie over de allergenen. 

GEZONDHEID  

Al enkele jaren proberen we gezondheid en gezonde 

voeding te promoten.  Denk maar aan : het verbod op 

snoep en niet-droge koeken, drankfonteintje, uitwerken 

van een thema, … 

Dit schooljaar willen we nog wat verder gaan.  Tijdens 

de voormiddagspeeltijd  worden geen drankjes meer 

bedeeld, maar worden de kinderen verplicht om water 

te drinken.  Hiervoor brengen ze van thuis een drinkfles  

met water mee.  Ook tussen de lessen door zullen de 

kinderen  aangespoord worden om water te drinken.   

Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de kinderen te 

weinig water drinken en  dat door te weinig te drinken 

de concentratie ook verzwakt.   

‘s Middags kunnen de kinderen een drankje van de 

school nemen: sinaasappelsap, appelsap, chocomelk, 

melk en vanaf dit schooljaar ook plat en bruisend water.  

Indien u dit wenst, mag u deze drankjes ook in een 

tweede drinkfles meegeven. 

Een droge koek mogen ze op dinsdag en donderdag meebrengen. 

Maak het de kinderen niet moeilijk door dingen mee te geven die toch niet mogen gegeten of gedronken worden! 

Kinderen die jarig zijn, worden in de klas gevierd.  Wil je kind toch nog graag de klasgenootjes trakteren, dan kan dat.  

We willen dan wel een oogje dicht knijpen en een snoepje of een koekje toestaan, maar overdrijf niet.  

Een leuk alternatief is een cake voor de hele klas of een leesboek. 

SCHOOLTOELAGE 

Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt.  Men schat 1 

op 4.  Misschien ook jij! 

Om een toelage te ontvangen, moet je vol-

doen aan een aantal voorwaarden.  Zo 

mag het inkomen niet te hoog zijn.  Daar-

naast zijn de nationaliteit (je bent Belg of 

gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssitu-

atie van belang. 

Info en documenten kan u ook vinden op www.studietoelagen.be of hier. 

Aanvragen moeten gebeuren voor 1 juni 2017. 
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TAALPROJECT 
Onze school hecht veel belang aan lezen.   

Naast de gewone leeslessen, doen we, samen met de leesouders, al jarenlang aan niveaulezen in het eerste en twee-

de leerjaar.   

Enkele schooljaren geleden zijn we gestart  met 

Ralfi-lezen en Bavi-lezen.   

Ralfi-lezen is heel intensief oefenen met de min-

der vlotte lezers, bij Bavi-lezen ligt het accent op 

plezier beleven aan het lezen en is voor alle kin-

deren.   

We blijven  initiatieven nemen om het leesplezier 

te verhogen : leestassen, leesmarathon, vertel-

koffer, boekbeleving ….  

Leesplezier is een voorwaarde om veel en goed 

te lezen.   

Elke klas, ook de kleuters,  gaat  een zestal keer 

per schooljaar naar de bibliotheek in de Borre.  

De kinderen mogen dan één of meerdere boe-

ken ontlenen en mee naar de klas nemen.  In de 

lagere school mogen ze de boeken ook mee 

naar huis nemen.   

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor de 

ontleende boeken. 

WIBBELKLAS : NIEUW! 

De Wibbelklas is een  nieuw initiatief dat we nemen voor leerlingen  met reken-

problemen uit de onderbouw (eerste, tweede of derde leerjaar).  Wibbel is een 

figuurtje uit onze rekenmethode ‘Rekensprong’. 

Gedurende acht weken gaan de leerlingen vier keer per week spelenderwijs oe-

fenen op basisvaardigheden die nodig zijn om verdere stappen in het rekenon-

derwijs te zetten.  Twee keer doen ze dat tijdens de lesuren en worden ze bege-

leid door juf Ann.  De twee andere keren oefenen ze met hun juf of meester die 

rekenen geeft.  Het kan dat ze op woensdag hiervoor ook een taakje krijgen. 

Deze manier van werken is gelijkaardig aan die van Ralfi-lezen.   

Doelen zijn de leerlingen extra oefenkansen geven, bouwen aan het zelfvertrou-

wen en de basisvaardigheden beter beheersen. 

Gaan we alle problemen oplossen? Nee, zeker niet.  Gaan de kinderen er voor-

deel uit halen? Ja, zeker wel. Dit is een unieke kans om basisvaardigheden in te 

oefenen. 

Als je kind hiervoor in aanmerking komt, krijg je een brief van ons om te vragen of 

je hiermee akkoord gaat.  Pas na jullie akkoord, gaan we van start.   

De eerste Wibbelklas is voorzien voor eind september. 
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Elke maand maken we een nieuwsbrief met  alle activiteiten die er die maand op 

stapel staan.  Wij geven er de voorkeur aan om de nieuwsbrief digitaal te versturen 

omdat dit veel tijd en papier spaart.  U kan hiervoor uw e-mailadres(sen) doorgeven 

op het inlichtingenblad.  De nieuwsbrief wordt ook elke maand op de website ge-

plaatst, zo blijft die altijd en overal beschikbaar. 

Wie geen e-mailadres opgeeft, krijgt de papieren versie. 

DIGITALE NIEUWSBRIEF 

HUISWERKKLAS 

Huiswerk is een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het ‘leren’ van onze kinderen. 

Enerzijds zijn er lessen (automatiseren, inoefenen, remediëren…) en (voor)taken.  Daarnaast zijn er ook verantwoorde-

lijkheden (zwemgerief, briefjes, materiaal…). 

Waarom huiswerk? 

• Huiswerk brengt een stukje school mee naar huis 

• Huiswerk zorgt voor uitbreiding van de leertijd 

• Huiswerk leert kinderen zelfstandig te werken 

Maar belangrijk is toch ook dit: kinderen moeten voldoende tijd krijgen om kind te zijn, om te spelen, om de batterijen 

weer op te laden. 

 

Huiswerk maken is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de leerling en van de ouders. Door omstandighe-

den (werk van de ouders of andere) is het voor sommige leerlingen echter moeilijk om op een treffelijk tijdstip aan hun 

huiswerk te werken.  Om die problemen op te vangen organiseren we  ‘Huiswerkklas’.   

Meer info in de extra nieuwsbrief: ‘Huiswerk in onze school’. 

INITIATIEVEN VOOR SNELLERENDE LEERLINGEN 

Dit schooljaar  werken we nog verder aan het project ’snellerenden’ door aparte projectjes voor te stellen en met hen 

uit te werken, in de eigen klas of in een apart groepje; door uitdagende oefeningen te zoeken, gedifferentieerde ta-

ken te geven… 

Ook voor de  kleuters willen we initiatieven nemen. Het wordt zoeken en aftasten, proberen en bijsturen. 

IEDEREEN IS KNAP, IEDEREEN IS ANDERS … OP ZOEK NAAR TALENTEN 

Meervoudige intelligentie is een begrip (geworden) in het onderwijslandschap.  Wij willen de nadruk leggen op het 

meervoudige door op zoek te gaan naar de sterke kant(en) van de kinderen, want we zijn ervan overtuigd dat ieder-

een iets goed kan.   

Samenknap, taalknap, natuurknap, beeldknap, rekenknap, be-

weegknap, muziekknap en zelfknap… ieder kind is een unieke 

combinatie van deze intelligenties. 

Belangrijk is ook dat de kinderen zelf hun sterke kanten ontdekken 

en aan hun minder sterke kanten kunnen werken én dat ouders 

deze sterke kanten ook leren zien bij hun kinderen.   

In de loop van het schooljaar hoor je hier nog wel meer over. 

Weten waarin je sterk bent, kan een hulp zijn om later gericht te 

gaan kiezen voor studies en werk.   

En laat dat juist de bedoeling zijn.  

 



Bergstraat  18 
3360     Bierbeek 

Telefoon: (016) 46 40 37 
Fax: (016) 72 09 73 
E-mail: directie@vrijeschoolbierbeek.be 

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek 
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M A A N D A G  1  O K T O B E R   

V R I J E  D A G  

 

 

 

V r i j d a g  2  s e p t e m b e r  

O u d e r a v o n d  i n  d e  l a g e r e  s c h o o l  

P r a a t c a f é  v a n  d e  o u d e r r a a d  

 

OUDERRAAD 
Maandag 12 september (20.30) houdt de ouderraad haar startvergade-

ring. 

Iedereen die, met een open geest, positief wil meedenken over de wer-

king van de school, over hoe we het nog beter kunnen maken voor de 

kinderen, is van harte welkom.   

Een goed werkende ouderraad maakt de school alleen maar sterker. 

Donderdag 29 september bereidt de ouderraad de organisatie van het mosselfeest voor. 

FEESTEN EN ACTIVITEITEN IN SAMENWERKING MET DE OUDERRAAD 

Mosselfeest : zondag 9 oktober 2016 

 

Lichtjeswandeling : 25 november 2016 

 

Wafel- en truffelverkoop : februari - maart 2017 

 

Kinderfuif : 17 februari 2017 

 

Schoolfeest: zaterdag  20 mei 2017 


