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‘De Kinderberg’ gaat de boer op en … we hopen jullie ook! 

Om de dag vlot te laten verlopen, hebben we enkele praktische tips. 

Tijdens het schoolfeest zal de Bergstraat autovrij zijn, van aan de Miester tot aan 

de Gareelstraat.  Om vlot op school te geraken, raden we aan om met de fiets of 

te voet te komen.  Er zal op de wei, op de hoek van de Gareelstraat, een fietsen-

parking voorzien zijn.  Zo kan je onmiddellijk meegenieten van het feestgebeuren 

en … je krijgt er ook een beloning voor. 

We voorzien activiteiten voor jong en oud, voor sommige hiervan is een reservatie 

nodig, omdat er maar een beperkt aantal deelnemers toegelaten wordt.   

Op de speelplaats zal een spelletjeskassa voorzien worden, waar je een overzicht 

krijgt van alle activiteiten, waar je voor activiteiten kan reserveren, waar je een 

antwoordformulier van de quiz kan afhalen... 

Sommige activiteiten zijn gratis, andere zijn betalend.  Dit kan met een school-

feestkaart, waar je zowel de spelletjes, als de hapjes en drankjes kan mee beta-

len. 

De ouderraad zorgt ook deze keer voor de catering en heeft, om alles in goede 

banen te leiden, hulp nodig.  De werkshiften zijn kort in tijd gehouden, zodat ieder-

een de kans heeft om ook van het schoolfeest te genieten. 

We zoeken ook  nog een 10-tal ouders die een taart willen bakken.  Laat het ons 

gauw weten via e-mail.   

Hopelijk is ook de zon van de partij en wordt het een echt ‘boeren’-schoolfeest! 

WE VIEREN FEEST! 
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MEI 
maandag 1 Dag van de arbeid 

dinsdag 2 de Borre L5-L6 

woensdag 3 Raad van Bestuur 

donderdag 4 Zwemmen 2 

vrijdag 5   

zaterdag 6   

zondag 7 Vormsel Bierbeek 

maandag 8 Evacuatieoefening 

dinsdag 9 Zwemmen 3 - Ouderraad 

woensdag 10 Laatste dag om foto's online te bestellen 

donderdag 11 Zwemmen 1 

vrijdag 12   

zaterdag 13   

zondag 14 Aan alle moeders een fijne moederdag - Eerste communie Bierbeek 

maandag 15 Raad van Bestuur 

dinsdag 16 Medisch onderzoek K1B (school)  

woensdag 17   

donderdag 18  Zwemmen 1! 

vrijdag 19 Jarigen van de maand 

zaterdag 20 SCHOOLFEEST! 

zondag 21   

maandag 22 Schoolreis L2-L4-L6 

dinsdag 23 Fietsexamen L6 - Zwemmen 3 

woensdag 24 Rapport 5 

donderdag 25 Hemelvaart 

vrijdag 26 Vrije dag 

zaterdag 27   

zondag 28   

maandag 29   

dinsdag 30   

woensdag 31   
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SCHOOLVOORSTELLINGEN IN DE BORRE 
‘HELENA’ DOOR FROEFROE - L5-L6 (13.30 UUR) 

Helena’s levensverhaal werd door een man geschreven.  Als mooiste vrouw ter wereld werd ze 

herhaaldelijk door een man opgeëist, aan een andere man toegewezen, door nog een andere 

meegenomen van hier naar ginder…  

Een Grieks mythologisch personage, want dat is Helena, moet zich hier maar naar schikken.  Maar 

dan wordt Helena verliefd... 

Jaarlijks houden we minstens één evacuatieoefening. De leerkracht legt op voorhand aan de kinderen uit wat er zal 

gebeuren; ook wat ze moeten doen en vooral niet doen en langs waar de vluchtweg is. 

Nadat het alarmsignaal gegeven is, worden alle lokalen zo vlug mogelijk ont-

ruimd en de kinderen worden geteld.  Als dit alles OK is, wordt de oefening afge-

blazen. 

Gewoonlijk duurt zo’n oefening tussen de 3 en 4 minuten.  En dan maar hopen 

dat het alleen bij oefenen blijft. 

EVACUATIEOEFENING 

De kleuters van 

K1B  hebben deze 

maand  medisch 

onderzoek. 

Het onderzoek 

gaat door op 

school.  Vergeet 

de infobrief niet mee te geven. 

MEDISCH ONDERZOEK 

SCHOOLREIS 
Maandag 22 mei plannen we een 

leuke, leerrijke uitstap met het tweede, 

vierde en zesde leerjaar.   

Dit school-

jaar bezoe-

ken we  het 

Natuurhulp-

centrum in 

Opglab-

beek, een 

opvangcentrum voor zieke en gewon-

de wilde dieren.  Maar dat niet alleen; 

dag in dag uit proberen ze ook men-

sen milieubewuster te maken via edu-

catie of acties ten voordele van de 

natuur.   

Het wordt zeker een boeiende voor-

middag voor de dierenliefhebbers…  

en dat zijn de meeste kinderen toch.   

Tegen de middag rijden ze naar Bokrijk 

voor de picknick en naar de grote, 

geweldige speeltuin. Alle concrete 

informatie wordt via een apart schrij-

ven doorgegeven.  

FIETSEXAMEN  
Het fietsexamen is een praktijkexamen waarin we testen of de leerlingen 

van het zesde leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te 

fietsen. 

Een fietsexamen heeft heel wat voordelen, zowel voor de kinderen, de 

ouders als de school. 

• De eindtermen veronderstellen dat kinderen op het einde van het 

zesde leerjaar klaar zijn om zich zelfstandig als fietser en als voet-

ganger in het verkeer te verplaatsen. 

• Na de lagere school gaan de kinderen naar het secundair, vaak 

op grotere afstand van thuis en met de fiets. 

• Praktijkgericht verkeersonderwijs is belangrijk! Veilig fietsen leer je 

niet op de schoolbanken, wel in het echte verkeer! 

De gemeente organiseert het 

fietsexamen.  De leerlingen 

krijgen vooraf het parcours van 

het examen.  Op de dag zelf 

zullen de leerlingen het par-

cours helemaal alleen afleg-

gen; op de cruciale punten 

staan volwassenen om het 

verkeersgedrag van de leer-

ling te observeren.   

Belangrijk is om het parcours 

minstens één keer met je kind 

te fietsen en hem/haar te wij-

zen op mogelijke gevaren.   

Nog belangrijker is dat je kind 

met een verkeersveilige fiets 

de proef kan afleggen.  Is de fiets niet in orde, dan zal je kind niet toege-

laten worden tot het afleggen van de fietsproef. 

Naast het examen voorziet de gemeente nog andere (fiets)-activiteiten: 

fietsgraveren, dode hoek, fietsherstelling…. 

Een fietshelm is verplicht! 



 

Pagina 4 

 

Voor het schoolfeest van zaterdag 20 mei    

zijn we op zoek naar 10 ouders die een taart willen bakken.  

U voelt zich geroepen? Laat het vlug weten! 

 

Heel veel dank. 


