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FEBRUARI 

 
   

woensdag 1   

donderdag 2 Zwemmen 1 

vrijdag 3 Einde van de proefwerken - de Borre L1-L3-L4-L6 

zaterdag 4  Spitdag in de moestuin 

zondag 5   

maandag 6 Raad van Bestuur 

dinsdag 7   

woensdag 8 Vrije dag 

donderdag 9 Zwemmen 2 

vrijdag 10 Rapport 3 

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13 Start oudercontactveertiendaagse 

dinsdag 14 Zwemmen 3 

woensdag 15   

donderdag 16 Zwemmen 1 - Creatief theater Pikarnel KS - de Borre L1-L2 

vrijdag 17 Dikketruiendag - Kinderfuif 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20 
Start van ‘De achterstevorenonderstebovenomgekeerdeaverechtse 

week’ - Schaatsen voor de LS - Infoavond openluchtklassen - Raad van 

Bestuur 

dinsdag 21   

woensdag 22   

donderdag 23 Zwemmen 2 - de Borre L3-L4 - Infoavond voor nieuwe kinderen 

vrijdag 24 Start wafel- en truffelverkoop - Carnaval - Jarigen van de maand 

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27 Krokusvakantie 

dinsdag 28 Krokusvakantie 
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DIKKE TRUIENDAG 
Deze dag staat helemaal in het teken van de opwarming van de aarde en de kli-

maatsverandering. 

Wij dragen ons steentje bij en zetten die dag de verwarming 1 graadje lager.   

Een extra trui  of wat extra beweging … en we zullen dat graadje niet voelen, 

maar ons milieu zal er wel bij varen. 

OUDERCONTACTEN 
Net zoals vorige oudercontacten en na de positieve feedback zal de inschrijving 

voor het oudercontact ook deze keer via ‘Doodle’ gebeuren.  

Vrijdag 3 februari worden om 20.00 uur de linken voor de inschrijving vrijgegeven. 

SCHOOLVOORSTELLINGEN IN DE BORRE 

1STE INTERNATIONAAL FONKELVOGELFESTIVAL: ‘MAGISCHE VERTELLINGEN’  

L1 - L3 - L4 - L6 

Voor L1 komt vertelfee Arwen sprookjes vertellen, maar ook spannende 

verhalen en legendes, waarin prinsessen wel eens lelijk zijn en waarin 

pizza’s aan de bomen groeien. 

Voor L3 en L4 kruipt Hilde Rogge in haar sprookjes en volksvertellingen; 

ze brengt ze meesterlijk tot leven in een sappige, ondeugende taal. 

Katelijne Billet is woordkunstenaar, tangozangeres en danst flamenco.  

Ze vertelt voor L6 verhalen vol magie en verwondering.  En wie weet, 

danst ze de mooiste flamenco... 

‘DIERENFESTIJN’ DOOR LABO CURIEUS VOOR L3 EN L4 

Er is een groot feest in het bos.  Alle dieren zijn uitgenodigd! De leerlingen maken maskers uit papier-

maché en verkleden zich voor het dierenfestijn.  Ze maken hun eigen EXPO voor het BOZE WOLF festival.  

Deze expo loopt van 11maart tot en met 15 april. 

 

‘DE WACHTERS’ DOOR SPEELMAN VOOR L1 EN L2 

Twee jongens spreken af aan een boom, want de maat is vol.  Het is genoeg geweest… 

Het is een clowneske voorstelling met live muziek, een vleugje acrobatie en veel humor over twee man-

nen die onder een boom staan te wachten tot ze groot zijn. 

CREATIEF ATELIER PIKARNEL 

Creatief Atelier komt een voorstelling geven voor alle kleuters in het the-

ma ‘Gevoelens’.  De kleuters gaan volop kunnen genieten van 

muzische activiteiten in een creatieve, fantasievolle wereld. 



INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018 
Nu januari bijna voorbij is, beginnen we stilaan met de voorbereidingen voor het schooljaar 2017-2018, 

meer bepaald met de inschrijvingen.  Om een duide-

lijk zicht te krijgen op het aantal vrije plaatsen in de 

kleuterklassen en in de leerjaren, is het nodig dat wij 

weten of uw kind/kinderen voor het volgend school-

jaar ingeschreven blijft/blijven.   

Samen met deze nieuwsbrief krijgt u een document 

waarop alles nog eens uitgelegd wordt en waarmee 

de inschrijving bevestigd kan worden. 

We verwachten deze bevestiging terug ten laatste op 

15 februari. 

Broers en zussen hebben voorrangsrecht en kunnen 

ingeschreven worden tussen 6 maart en 14 maart; 

daarna is het de beurt aan kinderen van personeel en 

deze voorrangsperiode duurt tot en met 20 maart. 

Wie van zijn voorrangsrecht geen gebruik maakt, kan daar vanaf 21 maart ook geen beroep meer op 

doen. 

DE ACHTERSTEVORENONDERSTEBOVENOMGEKEERDEAVERECHTSE WEEK 

De week voor de krokusvakantie willen we zorgen voor een week met leuke activiteiten én met een groot 

samenhorigheidsgevoel.  Elke dag wordt een speciale, leuke activiteit voorzien voor heel de school.  Het 

aandachtspunt voor de hele week is ‘Samen tegen pesten’. 

Maandag wordt de projectweek geopend met een kort toneeltje. 

De leerlingen van de lagere school gaan dan ook schaatsen.  Iedereen brengt wanten of 

handschoenen mee en voor de kleintjes is het handig als hun schoenmaat op hun hand ge-

schreven wordt.  Een extra paar kousen voorkomt koude voeten!  Voor 

iedereen worden er schaatsen gehuurd op de schaatsbaan.  

Dinsdag is muziekdag, tijdens de speeltijden wordt er muziek voor de kinderen ge-

speeld.  Het aandachtspunt van de dag is ‘Laten we samen zorgen dat iedereen 

zich goed voelt’. 

Woensdag zijn de aandachtspunten ‘Laten we samen pesten voorkomen’ en 

‘Teambuilding werkt’.  Tijdens de speeltijd wordt met heel de klas een spel ge-

speeld, samen met de leerkrachten.   

Donderdag is het omgekeerde dag en hebben we aandacht voor ‘Laten we sa-

men verschillen waarderen’.  In de klas worden afspraken gemaakt hoe ze die dag gaan invullen.  Mis-

schien komt jouw kind de school wel achteruitlopend binnen! 

Vrijdag vieren we carnaval en … snoepjesdag.  De kinderen 

komen verkleed naar school, maar denk eraan… geen 

maskers en geen speelgoedwapens.  De kleuters vieren dit 

in de namiddag in de gymzaal en de leerlingen van de la-

gere school gaan naar de sporthal.  

Vandaag mogen de kinderen voor één keer (en daarna 

niet meer dit schooljaar) één niet-toegelaten drankje mee-

brengen en voor een koek of snoep vragen we om dit met 

mate te doen.  Als afsluiter dansen we samen de ‘Move tegen pesten’. 

Dit wordt een topweek!!! 
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INFOAVOND BOSKLASSEN 
U verneemt er meer over de locatie, het programma, het thema waarrond we 

werken, het dagschema, wat mee te nemen, enz.  Uiteraard krijgt u ook de 

gelegenheid om vragen te stellen.  Deze bijeenkomst gaat door op maandag 

20 februari om 20.00 uur .  

Sommige werkgevers komen tussen in de kosten.  Vraag dit na bij je werkge-

ver en het nodige attest kan u aanvragen op het secretariaat.   

Het attest voor het ziekenfonds wordt in maart meegegeven. 

INFOAVOND NIEUWE KINDEREN  

Donderdag 23 februari organiseren we om 19.30 uur een infoavond voor ouders 

die hun kinderen willen inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 én die nog geen 

kinderen in de school hebben. 

We leggen dan onze visie uit en laten de ouders kennismaken met het schoolleven 

en met de school. 

Ken je ouders die hiervoor interesse hebben, laat het hen dan zeker weten.   

Inschrijven hiervoor is niet nodig. 

SPITDAG IN DE MOESTUIN 

Op zaterdag 4 februari staat een spitvoormiddag in de schoolmoestuin op het programma.  Omdat het 

omspitten van onbewerkte grond te zwaar werk is voor de kinderen, zijn we op zoek naar enkele sterke 

mama's of papa's die in het bezit zijn van een spade en die het zien zitten om zaterdagvoormiddag met 

ons te komen spitten.  Als u ons graag wil helpen, gelieve dan ten laatste donderdag 2 februari iets te la-

ten weten via els_vanacker@vrijeschoolbierbeek.be.   

De enthousiaste spitters zijn welkom vanaf 9.30 uur, afspraak op het grasveld.   
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GRAFFITI OP DE SPEELPLAATS 
 

 

 

 

 

 

 

Om onze speelplaats wat op te vrolijken en dan vooral onze lange grijze muur, hebben de ouderraad en  

het schoolteam beslist om een graffitikunstenaar te contacteren.  De eerste contacten zijn al gelegd, ook 

een eerste ontwerp werd al gemaakt. 

Voor de tekening op de muur gemaakt wordt, moeten we een dubbele grondlaag aanbrengen. We zou-

den dit graag tijdens de paasvakantie uitvoeren, weliswaar als het weer het toelaat. 

Voorlopig werden volgende dagen gereserveerd: 1 en 8 april in de paasvakantie en 22 april na de paas-

vakantie. 

Binnen enkele weken zal de ouderraad een briefje meegeven, waarop je kan aangeven of en wanneer 

je kan komen helpen. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 
Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen….  

Elke organisatie  wil dit wel eens weten, o.a. met het doel om 

de dingen die minder vlot lopen te kunnen bijsturen en om 

de dingen die wel goed lopen te kunnen borgen en behou-

den.  

De onderwijsinspectie vraagt trouwens om met betrouwbare 

en valide gegevens aan te tonen dat ouders tevreden zijn over het gegeven onderwijs en over de school-

organisatie. 

In het verleden hebben we dit al twee keer gedaan , nu dus voor de derde keer.  De vragen verschillen 

niet veel van de vorige keer, alleen de manier is gewijzigd. De bevraging kan alleen online ingevuld wor-

den, dit om de verwerking zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

In de tweede helft van februari zullen we een e-mail sturen met info en met de link naar de bevraging.  

De bevraging kan anoniem, maar je kan ook je naam invullen.  Zo kunnen wij eventueel bijkomende info 

vragen als er iets niet duidelijk is. 

Items die bevraagd worden zijn: het schoolklimaat en de schoolvisie, het leer– en het leefklimaat, de com-

municatie, de veiligheid, infrastructuur en uitrusting en de ouderraad. 

We hopen na de paasvakantie de resultaten bekend te kunnen maken. 

 

Naast het tevredenheidsonderzoek voor ouders, willen we dit schooljaar ook nog peilen naar de tevre-

denheid van de kinderen.   

Vanaf de derde kleuterklas zullen de kinderen ook een vragenlijst kunnen invullen.  Items die we daar be-

vragen : hart, hoofd, handen en andere.   

We proberen dit ook zoveel mogelijk te digitaliseren. 

We zijn het gewoon om de leerlingen een rapport te geven, nu mogen ouders en kinderen ons een rap-

port geven.  Spannend! 
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ER IS EEN TIJD VAN KOMEN... 

… en er is een tijd van gaan! En mijn tijd van gaan, is gekomen! 

Op 1 september 2017 zal ik mijn actieve loopbaan in ‘De Kinderberg’ en in het onderwijs beëindigen.  

Het schoolbestuur heeft op vrijdag 13 januari (!!!) het personeel ingelicht en met hen de procedure be-

sproken.   

Op dit moment wordt er gewerkt aan het profiel van de directeur. Aan het personeel werd gevraagd om 

hierover advies te geven.  Ook de schoolraad heeft in deze een adviesbevoegdheid.   

De volgende stap is de vacature uitschrijven en bekend maken.  Na de paasvakantie zullen de sollicitatie-

gesprekken gehouden worden, om - als alles goed gaat - in de maand mei de nieuwe directeur bekend 

te kunnen maken.   

We hebben dan nog tijd om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

En ondertussen… gaan we nog een half jaartje werken, maar ook genieten van de lach van de kinderen, 

van de samenwerking, van ‘De Kinderberg’. 

 

Juf Annie 

Oproep! 

Breng a.u.b. de kinderen tijdig naar school, ook de 

kleuters. 
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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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GRAAG NOGMAALS UW AANDACHT VOOR DE  VERKEERSSITUATIE! 

Heel veel volwassenen volgen de afspraken en de regels in verband met het verkeer heel goed en strikt op.  

Proficiat aan deze mensen. 

Voor wie het niet goed meer weet of voor wie het niet duidelijk is, willen we ze graag, met woord en beeld, nog 

eens herhalen.  We vragen ook om dit voort te zeggen aan iedereen die de kinderen komt ophalen. 

 

1. DE KUS EN RIJ  

 • de Kus & Rij vind je tegenover de ingang van de school.  De zone is 

aangeduid met groene lijnen én met een verkeersbord dat parke-

ren verbiedt, met de uitzonderingen. 

• het verschil tussen stilstaan en parkeren (uit de wegcode):  

• een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer stil-

staat dan nodig voor het laten in- of uitstappen van perso-

nen of voor het laden of lossen van goederen 

• een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat 

dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en 

lossen.  Ook als de bestuurder in het voertuig blijft zitten, sta 

je geparkeerd! 

• ook bij het einde van de lessen geldt dit parkeerverbod.  Deze zone 

kan dan gebruikt worden om uit te wijken voor de kwetsbare, zwak-

ke weggebruikers.  Vanaf 16.15 uur mag er wel geparkeerd worden 

op de Kus en Rij-zone. 

2. PARKEERVERBOD  

 • er geldt een parkeerverbod tussen het kruispunt met de Dorpsstraat 

en de gemarkeerde parkeerplaatsen verderop omdat de wegcode 

dit verbiedt: als de rijbaan verdeeld is in rijstroken , hetzij door een 

doorlopende witte lijn of door een stippellijn, geldt er een parkeer-

verbod. 

Een grote dankjewel voor iedereen die,  

elke dag opnieuw,  

de verkeersregels en de afspraken volgt. 

Voetgangers en fietsers  

zijn de zwakste weggebruikers ! 

En voor kinderen geldt  

dit nog maal twee. 


