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BRIEF AAN DE SINT 

Lieve Sint, 

Binnenkort  is het 6 december, dat is uw feestdag. 

We weten 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 

meebrengen en 

voor elk kind een 

speculaas en een 

mandarijntje?  

 

Dankjewel, Sint! 

Juf Annie 

xxx 

 

 



DECEMBER 
maandag 1   

dinsdag 2 Zwemmen 3 

woensdag 3   

donderdag 4 Zwemmen 1 - Bezoek aan het VTI Leuven (L6) 

vrijdag 5 Sinterklaasfeest 

zaterdag 6   

zondag 7   

maandag 8   

dinsdag 9 Nieuwjaarsbrievenwinkel - Klasoverschrijdende crea-activiteit  

woensdag 10 Korfbal L3-L4 

donderdag 11 Zwemmen 2 

vrijdag 12 Finale trefbal  (leerlingen tegen leerkrachten) 

zaterdag 13   

zondag 14   

maandag 15 Raad van Bestuur 

dinsdag 16 Zwemmen 3 - Kerstmarkt 

woensdag 17 Kom-eens-kijken-dag voor instappertjes 

donderdag 18 Zwemmen 1 

vrijdag 19 Kerstviering - Doremi en Fasolla - Rapport 2 

zaterdag 20   

zondag 21   

maandag 22 Begin van de kerstvakantie 

dinsdag 23   

woensdag 24   

donderdag 25 Zalig Kerstfeest! 

vrijdag 26   

zaterdag 27   

zondag 28   

maandag 29   

dinsdag 30   

woensdag 31   
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DOE-MEE-DAG IN HET VTI 

De leerlingen zullen proeven van verschillende creatieve richtingen tijdens de bezoekdag.  

Op een leerrijke en speelse manier zullen ze de voordelen en kansen van een technisch diploma ondervinden tijdens 

deze namiddag.   De leerlingen maken de verplaatsing met de bus. 

Naar goede gewoonte zullen er ook dit jaar weer nieuwjaarsbrie-

ven geschreven worden in alle klassen.  U kan in de school nieuw-

jaarsbrieven kopen tegen  

€ 0,50 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 afzonder-

lijk.   

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

Op dinsdag 9 december komen de kinderen de brieven kiezen in onze ‘echte’ nieuwjaarsbrievenwinkel.  

Het eerste leerjaar maakt de brief voor de ouders zelf, het derde en vijfde leerjaar maken alle brieven zelf. 

NIEUWJAARSBRIEVENWINKEL 

DINSDAG 16 DECEMBER KERSTMARKT... 
 

…. maar geen gewone, commerciële kerstmarkt.  Maar wat dan wel? 

Onze kerstmarkt staat in het teken van talenten, creativiteit, warmte, solidariteit… kortom waar Kerstmis 

voor staat. 

In de week van 8 december gaan de kleuters en de leerlingen creatief aan de slag met hun talenten. 

In de lagere school hebben de leerkrachten activiteiten voorgesteld die aansluiten bij beeldknap, sa-

menknap, beweegknap, rekenknap, taalknap en natuurknap.  De leerlingen hebben drie keuzes mo-

gen aanduiden en eentje daarvan zullen ze op dinsdag 9 december klasoverschrijdend uitwerken.  

Dat kan gaan van knutselwerkjes maken om de kerstmarkt mee te versieren en aan te kleden, over een kersttoneel, 

kerstkaarten en –posters maken tot tafelversiering…   

Van alle knutselwerkjes maken we één stand en enkele leerlingen zullen deze, samen met een leerkracht, verkopen. 

In de kleuterschool wordt ook klasoverschrijdend gewerkt; de knutselwerkjes ga je op de kerstmarkt kunnen bewonde-

ren.  Daarnaast gaat een groepje kleuters een kerstkoor vormen.  Dit heb je zeker nog niet dikwijls gezien! Optreden is 

tijdens de kerstmarkt voorzien om 16.30 uur. 

Op 16 december ben je tussen 16.00 en 19.00 uur dan ook van harte welkom op onze kerstmarkt! 

Naast het resultaat van de klasoverschrijdende kerstmarktactiviteiten, zal elke klas van de lagere school ook nog 

een eigen standje hebben, dat ze samen met de juf of meester beheren. Je zal daar de kerstsfeer kunnen voe-

len, ruiken, zien, horen, proeven…. 

Solidariteit en Kerstmis horen voor ons samen zoals de os en de ezel samenhoren in de kerststal.   

Het zesde leerjaar zorgt, zoals de traditie het wil, voor ‘Soep op de stoep’.  Ook de schoendoosactie van 

‘Actie4kids’ heeft zijn plaatsje.  Je kan een doos vullen met klein schoolgerief, speelgoedjes… en hiervan 

een mooi cadeau maken.  Een cadeau krijgen is leuk, een cadeau geven aan iemand die het minder 

goed heeft dan wij, dan krijg je het gewoon warm vanbinnen! 

En wat is Kerstmis zonder lichtjes, zonder kaarsjes?  Met een persoonlijke boodschap van vrede 

op een theelichtje geschreven, willen we op het gras een warm hart voor de vrede maken. Ook jouw 

kaarsje van vrede zal ons warm hart nog mooier maken. 

Uiteraard zorgen we ook voor een hapje (hotdog) en enkele drankjes (warme choco, gluhwein). De ouder-

raad zorgt al zeker voor wafels en cake. 

Kinderen die gewoonlijk in de opvang blijven, zullen zeker ook graag deelnemen aan de kerstmarkt.  Daarom stellen 

we het volgende voor: 

• in de mate van het mogelijke de kinderen meteen na school ophalen en samen met hen de kerstmarkt bezoe-

ken. 

• voor kinderen waar dat niet voor lukt, voorzien we dat ze in groepjes van 10 à 15, samen met Eliane en Ludo, 

eens over de kerstmarkt lopen.  Als ze opgehaald worden, kunnen ze samen met de ouders de kerstsfeer nog 

eens opsnuiven. 

• in de week voor de kerstmarkt wordt hiervoor nog een briefje met invulstrook meegegeven. 

En als we op het einde van de kerstmarkt het laatste kaarsje zullen uitblazen, zal Kerstmis heel dicht bij zijn. 



Bergstraat  18 

3360     Bierbeek 

Telefoon: (016) 46 40 37 
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Vrije School 'De Kinderberg' 

GRAAG UW AANDACHT VOOR... 

KERSTVIERING 

Inschrijfformulier voor refter en warme maaltijden voor het tweede trimester afgeven aan de 

juf of meester, ten laatste op vrijdag 12 december.  Er kunnen geen maaltijden achteraf be-

steld of afgezegd worden (behalve bij ziekte). 

Vrijdag 19 december sluiten we het eerste trimester af met onze traditionele 

kerstviering.  Om 9.30 uur worden alle kinderen, ook de kleuters, verwacht in de parochie-

kerk om samen Kerstmis te vieren. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom. 

Omdat alle kinderen mee naar de viering gaan, 

wordt de school afgesloten. 

Na de viering wacht er dan nog een leuke verras-

sing voor de kinderen: warme chocomelk en ???   

De kinderen van de lagere school brengen hiervoor 

een beker mee. 

Om 15.00 uur begint dan de welverdiende kerstva-

kantie. Er is opvang voorzien tot 18.00 uur. 

We verwachten de kinderen terug op maandag 5 

januari 2015 voor de start van het tweede trimester! 

Ondertussen wensen we jullie een vredevolle kerst-

tijd! 

Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 november  
zal de directie afwezig zijn wegens nascholing.   

E-mails om afwezigen te melden of om maaltijden af te zeggen 
kunnen niet geopend worden. 

Daarom best even contact opnemen  
met het secretariaat. 

 

 We willen jullie erop wijzen dat meerdere kinderen ook op maandag, woensdag en vrijdag 

een koek meebrengen.  We beseffen dat de grens soms moeilijk te trekken is, maar een 

goede vuistregel is: als de naam eindigt op ‘KOEK’, is het een koek en mag het alleen op 

dinsdag en donderdag, niet op de andere dagen.  Een lekkere boterham is dan een goed 

alternatief. 


