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BRIEF AAN DE SINT 

 

Lieve Sint, 

 

Binnenkort  is het 6 december, dat is uw feestdag. We we-

ten dat u  dan bij alle kinderen op bezoek gaat om ze 

cadeautjes te geven.   

Zou u  ook naar onze school willen komen?  

Ik zal aan de kinderen vragen dat ze voor u een mooi 

liedje leren zingen, of een tekening maken, of…  

Ik heb zelf al deze tekening hieronder gemaakt. 

Ik zal ook vragen dat ze Zwarte Piet en het paard niet 

vergeten. 

Sint, kan u voor alle klassen ook een cadeautje meebren-

gen en voor elk kind een speculaas en een mandarijntje?  

Dankjewel, Sint! 

Juf Annie   

Xxx 
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DECEMBER 
donderdag 1 Start 'Two miles a week!' L5   -   Zwemmen 2 

vrijdag 2   

zaterdag 3   

zondag 4   

maandag 5   

dinsdag 6 Sinterklaasfeest - Zwemmen 3 

woensdag 7   

donderdag 8 Nieuwjaarsbrievenwinkel - Zwemmen 1 

vrijdag 9 Studiedag, de kinderen hebben vrij 

zaterdag 10   

zondag 11   

maandag 12 Medisch onderzoek L1A 

dinsdag 13   

woensdag 14   

donderdag 15  Zingen voor ziekenzorg K1A en L3 - Zwemmen 2 

vrijdag 16   

zaterdag 17   

zondag 18   

maandag 19   

dinsdag 20 Soep op de stoep 

woensdag 21   

donderdag 22   

vrijdag 23 Rapport 2 - Kerstviering - Viering jarigen van december 

zaterdag 24   

zondag 25 Zalig Kerstfeest 

maandag 26   

dinsdag 27   

woensdag 28   

donderdag 29   

vrijdag 30   

zaterdag 31   
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MEDISCH ONDERZOEK 

Groep 1 van het eerste leerjaar is deze maand aan de beurt voor hun medisch 

onderzoek.   

De leerlingen maken de verplaatsing met een autocar  en ze worden om 8.30 

uur op school verwacht.  Ze brengen die dag allemaal een lunchpakket mee. 

Enkele dagen voor het medisch onderzoek krijgen jullie ook nog een vragenlijst 

die, ten laatste op de dag van het onderzoek, moet meegegeven worden. 

Zondag 2 7 november begint de advent, de laatste weken voor Kerstmis.   

Samen met deze periode loopt de actie van ‘Samen tegen armoede’, de opvolger van 

Welzijnszorg.  

Voor de basisschool werkt ’Samen tegen armoede’ elk jaar een project uit.  Dit jaar is het 

‘Mooi gedroomd’.  Rode draad is  het leuke en spannende verhaal van Robby, Fatmira, 

Lena en Jeroen. 

 

Op donderdag 15 december gaan de kleuters van K1A en de leerlingen 

van L3 zingen tijdens het kerstfeest van Ziekenzorg Bierbeek.   

Een jaarlijkse actie van Welzijnszorg is ‘Soep op de stoep’. Warme soep, 

lekker en gezond, een warm gebaar dat niet veel kost.  Het derde en het 

zesde leerjaar doen mee aan deze actie. Op dinsdag 20 december kan je 

na schooltijd warme soep komen eten, maar je kan ook soep bestellen om 

mee naar huis te nemen.  Het bestelbriefje volgt. 

ADVENT , SAMEN TEGEN ARMOEDE, ZIEKENZORG EN SOEP OP DE STOEP  

Naar goede gewoonte zullen er ook dit jaar weer nieuwjaars-

brieven geschreven worden in alle klassen.  U kan in de school 

nieuwjaarsbrieven kopen tegen € 0,60 per exemplaar.   

De afrekening gebeurt via de maandelijkse factuur.   

Indien u nieuwjaarsbrieven wenst te kopen op school, vul dan het bijgevoegd bestelbriefje in, voor elk kind af-

zonderlijk.   

Vermeld duidelijk voor wie de brieven bestemd zijn en welke aansprekingen er gebruikt moeten worden. 

Op donderdag 8 december komen de kinderen de brieven kiezen in onze ‘echte’ nieuwjaarsbrievenwinkel.  

NIEUWJAARSBRIEVENWINKEL 

KALENDER 2017 
Nog enkele weken resten ons en dan… zit het jaar er weer op.  Tijd om onze nieuwe school-

kalender voor te stellen. Dit jaar is elk kalenderblad voorzien van een grappige klasfoto en 

van een foto van het personeel.  Dit wil je toch echt niet missen?  De prijs voor één kalender 

(A3-formaat en in kleur) bedraagt 5 euro.  Bestellingen (apart briefje in bijlage) én betaling 

doorgeven ten laatste op maandag 12 december 2016 

ONE MILE A DAY WORDT… TWO MILES A WEEK 

Om de lange inactieve blokken in de maand december te doorbreken, engageren de kin-

deren van het 5de leerjaar zich om, op dinsdag en donderdag, 1 mile te lopen in de frisse 

buitenlucht.  

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen na ‘de mile’ de lesactiviteiten met meer energie 

en concentratie aanvatten. Sportkledij is niet echt nodig maar sportieve schoenen dragen 

kan wel een meerwaarde betekenen, want … 

Every step forward, brings you closer to your finish line. 



KERSTVIERING 
Vrijdag 23 december sluiten we het eerste trimester af met onze traditionele kerstviering.  Om 9.30 

uur worden alle kinderen, ook de kleuters, verwacht in de paro-

chiekerk om samen Kerstmis te vieren. Jullie zijn natuurlijk van har-

te welkom. 

Omdat alle kinderen mee naar de viering gaan, wordt de school 

afgesloten. 

Na de viering wacht er dan nog een leuke verrassing voor de kin-

deren: warme chocomelk en een koekje.  De kinderen van de 

lagere school brengen hiervoor een beker mee. 

Om 15.00 uur begint dan de welverdiende kerstvakantie. Er is op-

vang voorzien tot 18.00 uur. 

We verwachten de kinderen terug op maandag 9 januari 2017 

voor de start van het tweede trimester! 

Ondertussen wensen we jullie een vredevolle kersttijd! 

 

Bergstraat  18 
3360     Bierbeek 

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

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek 

M A A N D A G  1  O K T O B E R   

V R I J E  D A G  

 

 

Vrijdag 9 december 

Vrije dag voor de kinderen 

OPVANG 

Als je je kinderen in de 

opvang komt ophalen, 

denk er dan aan om dit 

aan Eliane te melden.  Zij 

moet jullie kunnen 

uitscannen en dan weet 

ze ook wie de kinderen 

komen ophalen is.  Een kleine moeite, maar een 

grote gemoedsrust voor Eliane en Ludo. 

WARME MAALTIJDEN TWEEDE TRIMESTER 

Via bijgevoegd briefje kan je 

de bestelling voor de maaltij-

den van het tweede trimester 

doorgeven. 

We verwachten de ingevulde 

briefjes terug, ten laatste op 

dinsdag 20 december 2016. 
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