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Niet vergeten: 

3 oktober : vrije dag  

9 oktober: mosselfeest 

31 oktober: begin herfst-

vakantie 
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OKTOBER 
zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3 Vrije dag  

dinsdag 4 Dag van verzet tegen armoede L5-L6 - de Borre L1 - Naschoolse sport 

woensdag 5 Dag van de leerkracht - Saved by the bell 

donderdag 6 
Medisch onderzoek L3 - Zwemmen 2 - Werkdag Natuurpunt L6 - Naar de appelboer 

KS 

vrijdag 7  Naar het gemeentehuis L3 

zaterdag 8   

zondag 9 Mosselfeest 

maandag 10 de Borre L5 

dinsdag 11 Zwemmen 3 - de Borre L6 - Naschoolse sport 

woensdag 12   

donderdag 13 Zwemmen 1 - de Borre L2 

vrijdag 14   

zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17 Naar het bos KS en L3 

dinsdag 18   

woensdag 19   

donderdag 20 Zwemmen L2 en L6 - Dag van het brood: ontbijt in de klas 

vrijdag 21  Dag van de jeugdbeweging - de Borre K3 - Waar is de boswachter? L4 

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24 Medisch onderzoek L5 (1) 

dinsdag 25 Zwemmen 3 - de Borre L6 - Landbouwleerpad L5 

woensdag 26   

donderdag 27 Zwemmen L1 en L5 - Doedag VDAB L6 -  Ouderraad 

vrijdag 28 Rapport 1 - Grootouderwandeling KS 

zaterdag 29   

zondag 30   

maandag 31 Begin herfstvakantie 
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DAG VAN DE LEERKRACHT 
Op 5 oktober is het internationale 

dag van de leerkracht. De Unesco 

wil die dag het werk van leerkrach-

ten (en andere personeelsleden 

van de school) eens extra in de 

verf zetten.  

Tegelijkertijd loopt de actie ‘Saved by the bell’.   

Vijf minuten voor het eind van de lessen laten we 

de bel rinkelen om aan te geven dat alle kinderen 

wereldwijd recht hebben op goed onderwijs.   

DAG TEGEN DE ARMOEDE 
17 oktober is de internationale dag tegen 

armoede en uitsluiting.   

In samenwerking met het OCMW Bierbeek 

zal het vijfde en zesde leerjaar op 4 oktober 

werken rond deze problematiek .  

Ze krijgen ook een kom soep, symbool voor 

armoede, want met de restjes van de dag 

voordien en wat water kan je nog altijd een 

kom soep koken.   

Soepkom of -beker en lepel niet vergeten! 

NATUURPUNT : WERKDAG 

De leerlingen van het zesde konden, aan de hand van een spel, kennismaken met Natuur-

punt: hun doelstellingen, de activiteiten, …  

Ze werden warm gemaakt om zelf ook eens aan de slag te gaan.  Tijdens de werknamiddag 

mogen ze mee hooi afvoeren of snoeihout ruimen om planten en dieren meer kans te geven 

op een nieuw biotoop.  Aangepaste werkkledij (zeker laarzen) is noodzakelijk! 

OP UITSTAP MET DE KLEUTERS 

In oktober gaan de kleuters naar  de appelboer en naar het bos.  Informatie wordt doorge-

stuurd met het themabriefje.   

Net voor de herfstvakantie nodigen ze hun grootouders uit voor een fikse wandeling in de om-

geving van de school.  Ook hier volgt nog meer info op het themabriefje. 

VOORSTELLINGEN IN DE BORRE 

‘ROBOTFEVER’ DOOR LABO CURIEUS: CREAWORKSHOP ROND  

TECHNIEK VOOR L1-L2 

Bouwen, vijzen, plak-

ken, snijden en uitvin-

den.  Samen gaan we 

aan de slag met af-

valmateriaal en vin-

den nieuwe dingen 

uit, van voertuigen tot 

robots.  Je kan het zo gek niet bedenken, alles kan! 

 

Alle leerlingen brengen een schort mee of dragen 

die dag kleding die vuil mag worden (verf!) en liefst 

ook een schroevendraaier.  

‘SIRUS EN DE VLIERBESSENTOVERTHEE’ K3 

In het prachtige 

verhaal beleeft 

Sirus, de eekhoorn, 

heuse avonturen 

en heldendaden.  

Zo probeert hij met 

vlierbessen een 

zieke bosmuis te 

genezen.  Via allerlei speelse opdrachtjes proberen de 

kleuters Sirus te helpen.   

De belevingstocht is gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Marc De Bel.  

‘PEEPSHOW’  DOOR KUNST IN ZICHT VOOR L5 - L6  

De hele klas maakt één kortfilm, gefilmd vanuit een speelgoedtrein.  Tijdens de workshop besturen de leer-

lingen zelf een filmende locomotief, gaan ze aan de slag met een actiecamera, bouwen een eigen decor in 

een klein kabinet en maken ze een geluidsspoor. 

Peepshow is een verrassend kunstproject. 
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BIERBEEKS BOERENBUITENPAD 

Het vijfde leerjaar  

gaat op ontdek-

kingstocht in Bier-

beek.  Hun tocht 

leidt naar verschil-

lende landbouw-

bedrijven, waar ze 

kennis maken met 

de activiteiten en 

waar het landbouwverhaal op een leuke manier ver-

teld wordt.  

Smeer je benen maar in, want de tocht gebeurt per 

fiets! 

Zorg ervoor dat je fiets picobello in orde is. 

MEDISCH ONDERZOEK 

Leerlingen van het derde en van het vijfde leerjaar (groep 1) zijn deze 

maand aan de beurt voor hun medisch onderzoek.   

Voor het derde leerjaar gebeurt dit op school, het vijfde leerjaar gaat 

naar het CLB-centrum in Leuven.  Zij maken de verplaatsing met de lijn-

bus en zijn daarvoor bijna een hele dag weg.  Daarom dat de leerlingen 

van het vijfde leerjaar een lunchpakket moeten meebrengen en dat de 

maaltijden voor die dag afgezegd worden. 

Enkele dagen voor het medisch onderzoek krijgen jullie ook nog een vragenlijst die, ten laatste op de dag van 

het onderzoek, moet meegegeven worden. 

WAAR IS DE BOSWACHTER? 

De leerlingen van het vierde leerjaar trekken naar het bos voor een leuke, 

actieve en leerrijke tocht.  Ze voeren opdrachten uit waardoor ze het werk 

van de boswachter op een leuke manier leren kennen.  Deze dag bezorgt 

hen een schat van informatie over het bos.  Zet de stapschoenen alvast 

klaar… en vergeet je lunchpakket niet. 

DAG VAN HET BROOD 

Donderdag 20 oktober, de derde nationale ‘Dag van 

het brood’, 

staat brood 

met al zijn troe-

ven in de kijker.  

In de klas ma-

ken we er een 

gezellig mo-

ment van met 

een gezond 

ontbijt, waarin 

brood, met al zijn troeven, in de kijker zal staan.  

NAAR HET GEMEENTEHUIS 

De leerlingen van het derde leerjaar leren over onze 

gemeente en dan kan een bezoek aan het (nieuwe) 

gemeentehuis niet ontbreken.  

Misschien vindt iemand zijn roeping wel en zit er een toe-

komstige burgemeester tussen  hen! 

NAAR HET BOS 
Het derde leerjaar gaat met natuurgids Joost Tresig-

nie naar het bos om de strooisellaag, de padden-

stoelen en verschillende soorten bomen wat beter te 

bekijken.  Ook gaan ze op zoek naar dierensporen.  

Spannend! 
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SPEELPLAATSKOFFERS 

In de eerste maand van het schooljaar konden de kinderen bijna dagelijks hun hartje ophalen in het doolhof, in 

de zandbak , tussen het groen… van de speelweide.   

Nu de kans op minder goed weer groter wordt,  wor-

den de speelplaatskoffers van de klas in gebruik ge-

nomen.  Elke klas heeft zijn koffer gevuld met leuke 

dingen.  Voor de kleuterschool  zijn het bellenblazers, 

auto’s, krijtjes en boeken.  Voor de lagere school zijn 

de speelgoedkoffers gevuld met clickx, bikkels, twis-

ter, mikado en domino, springtouwen, elastieken, 

damborden, fiches met spelletjes om samen te spe-

len, rad van fortuin, schaakbord en speelkaarten. 

De bedoeling is dat de klaskoffer een maand door 

de eigen klas gebruikt wordt en dat ze daarna door-

geschoven wordt naar een volgende klas. Zo krijgt 

elke klas maandelijks een nieuw aanbod, samen met de spelletjes die op de speelplaats geschilderd werden. 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Vrijdag 21 oktober  gaat heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en –sjaaltjes 

door het land.  Op die manier vieren ze het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzet-

ten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen. 

Wie van onze kinderen komt die dag in zijn/haar jeugdbewegingstenue naar school?  Hopelijk zijn ze met velen 

en wordt het een mooi, kleurrijk spektakel. 

BEROEPENHUIS - DOEDAG 

De leerlingen van  het zesde leerjaar ontdekken in  ‘Het beroepenhuis’ een waai-

er van beroepen.  Vooral technische beroepen en praktisch uitvoerende beroe-

pen staan in de kijker.  

In de doetentoonstelling maken  de leerlingen op een speelse manier kennis met 

beroepen uit de volgende sectoren: metaal en techniek,  transport en logistiek,  

chemie en kunststoffen, horeca, bouw,  social profit en grafische industrie.Dit al-

les gaat door in het Competentiecentrum van de VDAB in Haasrode.   

De leerlingen maken de verplaatsing met de fiets (vestje en helm niet vergeten) en er wordt gevraagd dat ze die dag 

‘werkkledij’ (die vuil mag worden) dragen.  Ook een rugzakje zou handig zijn.  Een lunchpakket is niet nodig. 
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SCHOOLONGEVALLEN 

Spelen en af en toe vallen… het hoort bij het schoolleven.  Meestal zijn die valpar-

tijen niet zo erg, gelukkig maar, en kunnen we de gewonden zelf verzorgen. 

Soms is een tussenkomst van een dokter of tandarts nodig en dient het ongeval 

aangegeven te worden bij onze verzekering. 

Enkele afspraken: 

• ‘Het geneeskundig attest’ dient door de dokter ingevuld te worden. 

• Is er een tandletsel, dan moet ‘het attest tandletsel’ door de tandarts inge-

vuld worden, het geneeskundig attest ook indien er nog andere lichamelijke 

letsels zijn. 

• Wij zorgen voor de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. 

• Enkele dagen na de aangifte krijgen jullie een mail met o.a. het dossiernummer en  de uitgavenstaat.  

Vanaf dan handelen jullie alles verder af met de verzekeringsmaatschappij. 

Eind oktober krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit 

schooljaar. Zeker voor de kinderen van het eerste leerjaar is 

dit een spannend moment. 

Onze school werkt reeds vele jaren met een doelenrapport. 

Van verschillende onderdelen van Nederlands, wiskunde, 

Frans, WO, ... worden overhoringen en toetsen gemaakt om 

te zien of de leerlingen de leerstof begrepen hebben en of 

ze de vaardigheden verworven hebben, ... Ook het werk in 

de klas kan zo geëvalueerd worden. 

Op het rapport ziet u eerst het vak, daarna het vakonder-

deel en de omschrijving van wat verwacht wordt dat de 

leerling kent of kan. Daarna volgt het cijfer dat de leerling behaalde en ook het maximum dat behaald kon 

worden.  Het gemiddelde en de mediaan worden niet genoteerd, omdat dit niets zegt over wat uw kind kan en 

kent. Voor schrift en voor de muzische vakken, werken we met smileys. 

Op deze manier krijgt u een uitstekend overzicht van wat uw kind al goed beheerst en van de moeilijkheden die 

het nog heeft.  De eerste factor is net zo belangrijk als de tweede.  Leg daarom de nadruk op wat uw kind al 

goed kan, want NIETS WERKT ZO MOTIVEREND ALS EEN AANMOEDIGING.   Bespreek de moeilijkheden eens rustig 

met uw kind en neem er eventueel de toetsen bij.  Bespreek samen wat er fout gegaan is en zoek samen naar 

een oplossing.  Op deze manier wordt het rapport een ZOEKTOCHT NAAR BETER ... 

Ook leefhoudingen worden elke maand geëvalueerd met smileys, want ook hart en handen zijn belangrijk. 

RAPPORT 
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ZORG OP ONZE SCHOOL 

Vanuit ons pedagogisch project bouwen wij aan een zorgbeleid waarbij we 

oog hebben voor de totale ontwikkeling van elk kind.  Elk kind is uniek en ver-

dient maximale ontplooiingskansen.   

We proberen daarbij de sterke punten van elk kind te ontdekken en te benut-

ten in zijn/haar leerproces.  Daarbij staan overleg, samenwerking en zorgzaam 

omgaan met het kind, de ouders, de klasleerkracht en het zorgteam centraal. 

Met al je vragen kan je terecht bij  de klasleerkracht, de zorgbegeleiders,  

de CLB-medewerker of bij de directie. 

kind ouders 

zorg-

team 

leer-

kracht 

JARIGEN VAN DE MAAND 

Wat is er nu leuker voor een kind dan zijn/haar 

verjaardag vieren?   

In de klas wordt het kind  uitvoerig gevierd op 

de verjaardag zelf!   

Op het einde van de maand worden de jari-

gen van die maand nog een laatste keer in de  

figuurlijke bloemetjes gezet.   

Op de laatste school-vrijdag van de maand 

mogen alle jarigen van de maand verzamelen 

in het amfitheater en zingen we met z’n allen 

uit volle borst: Lang zullen ze leven, lang zullen 

ze leven…. 



K l e u t e r s  e n  l e e r l i n g e n  d i e  ‘ s  m o r g e n s  

n a  8  u u r  o p  s c h o o l  k o m e n ,  l a t e n  h u n  

s c h o o l t a s  o p  d e  s p e e l p l a a t s  s t a a n  e n  

b r e n g e n  d i e  n i e t  n a a r  d e  k l a s .  

Bergstraat  18 
3360     Bierbeek 

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek 

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


