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Kalender 

Do 1 zwemmen 1 / huiswerkklas L4-5-6  

Vr 2  

Za 3  

Zo 4  

dikke-truienweek 

gele week 

Ma 5 gele week: startmoment / snoepjesdag / start typelessen L4-5-6 (groep 1) / ouderraad
20u 

Di 6 Klimaatbende L5 / doe-beurs L6 / uilenballen L3 / naschoolse sport 1
ste

 graad /  

ouderavond openluchtklassen
20u 

Wo 7  

Do 8 zwemmen 2 

Vr 9 carnavalstoet / rapport / start typelessen L4-5-6 (groep 2) 

Za 10  

Zo 11  

Ma 12  

Di 13  

Wo 14 Krokusvakantie 

Do 15  

Vr 16  

Za 17  

Zo 18  

oudercontacten 

Ma 19  

Di 20 naschoolse sport K2-K3 / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 21  

Do 22 zwemmen 2 / bibliotheek K2 + L2 / huiswerkklas L4-5-6 / infomoment inschrijvingen
19.30u 

Vr 23 De Borre K3 / bibliotheek L4 

Za 24  

Zo 25  

Ma 26  

Di 27 bibliotheek K3 + L3 / zwemmen 3 / naschoolse sport K2-K3 

Wo 28 Pedagogische studiedag (een vrije dag voor de kinderen) 

Je krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten. 

Vooruitkijken? Raadplaag onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be    
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Activiteiten in de kijker 

 

 

Snoepjesdag 

De uitzondering bevestigt de regel! 

Op maandag 5 februari zijn snoepjes uitzonderlijk toegelaten op school. 

Tijdens de namiddagspeeltijd mogen kinderen wel snoepen op de 

speelplaats.  

Je hoeft geen zakken mee te geven.  

Het is niet de bedoeling dat kinderen zich ‘ziek’ snoepen. 
 

Typelessen L4-5-6 

De typelessen voor L4-5-6 gaan in februari van start. 

We willen nog even benadrukken dat deze lessen niet verplicht zijn en niet door 

de school worden georganiseerd.  

We willen dit initiatief wel steunen en mogelijk maken door onze lokalen 

hiervoor open te stellen.  

Kinderen die de lessen volgen, betalen vanzelfsprekend geen opvang.  

Wie na de lessen niet meteen wordt opgehaald of niet alleen naar huis gaat, 

wordt wel ingeschreven in de opvang. 

 

 

Klimaatbende L5 

Op dinsdag 6 februari krijgen de kinderen van L5 per groepje een blok ijs die ze 

tijdens deze dag zo goed mogelijk moeten beschermen tegen smelten. Creatief 

samenwerken is de boodschap! 
 

Doe-beurs L6 

Provincie Vlaams-Brabant organiseert voor de negende keer een doe-beurs in 

de Brabanthal in Leuven. De doe-beurs is de ideale manier voor leerlingen (van 

de derde graad lager en het eerste jaar secundair onderwijs) om verschillende 

beroepen te ontdekken. 

De meer dan 80 workshops zijn onderverdeeld in vijf groepen: natuur en 

wetenschap, cultuur en samenleving, techniek, gezondheid en welzijn, logistiek 

en economie. Kinderen kunnen kiezen voor zowel academische als technische 

beroepen.  
 

Dikke truienDAG? De Kinderberg houdt een Dikke truienWEEK! 

 

Van maandag 5 februari tot donderdag 8 februari zetten we  

de verwarming elke dag een halve graad lager. 
 

Achteraf kunnen we dan bekijken welke temperatuur nog aangenaam was.  

Misschien kunnen we de verwarming dan permanent op die temperatuur instellen?! 

 

Doe een warme trui aan!! 
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Uilenballen L3 

Op dinsdag 6 februari komt Joost Tresignie met het 

derde leerjaar uilenballen uitpluizen. Wie weet wat de 

kinderen daar allemaal in zullen vinden!? 
 

Ouderavond openluchtklassen K3 – L1 – L3 – L5 

Op maandag 5 maart vertrekken het derde en vijfde leerjaar 

op openluchtklassen naar Massambre. Op woensdag 

vervoegen de kinderen van de derde kleuterklas en het 

eerste leerjaar hen. Kom alles te weten over de 

openluchtklassen op de ouderavond van 6 februari! 

 

 

 

Carnavalsstoet  

Op vrijdag 9 februari vieren we met de hele school varnaval!  

Dit jaar organiseren we een carnavalsstoet doorheen Bierbeek. Onze tocht gaat 

van de Bergstraat, naar de Noëstraat, de Hoogstraat en terug naar de Bergstraat. 

Het zou fijn zijn mochten er ons onderweg ouders, grootouders, buren, … 

opwachten om onze gekke bende toe te juichen.  

 

Om de kleinste kleuters op een vlotte manier op onze tocht mee te nemen, zijn we 

nog op zoek naar bolderkarren. Wie er thuis een heeft staan, mag deze op 

woensdag 7 februari al meebrengen, Zo krijgen we een goed zicht op het aantal 

beschikbare karren. 

 

Omdat het dan ook ‘gele week’ is, vragen we aan alle kinderen om een geel 

accessoire te verwerken in hun verkleedkledij.  
 

 

De Borre – K3 – Boze wolf: Lobo Curieus  

Gustaaf vertelt graag verhalen. Hij is op zoek naar een bende kleine vrienden 

met wie hij zijn wilde avonturen kan delen. In zijn huis verzamelt hij werken van 

kunstenaars die hij tijdens zijn avonturen heeft ontmoet. Samen met Gustaaf 

spelen en leren we over kunst en kunstenaars en gaan we zelf met de 

kunstwerken aan de slag! 
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Oudercontacten 

In februari nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek. Om 

u het vervelende wachten zoveel mogelijk te besparen, werken 

we met inschrijvingen die digitaal gebeuren via een doodle-

formulier. Hopelijk zijn er deze keer geen problemen met de 

doodle-site ;-)  

 

Op maandagavond 5 februari 

wordt de link via mail  

doorgestuurd om een afspraak te 

maken.  

 

 

 

Wie al even wil kijken welke de opties voor het oudercontact 

zijn: www.vrijeschoolbierbeek.be/kalender  

 

Verbondenheid 

Op de RODE DAG in januari zongen we een lied en speelden 

we vertrouwensspelletjes! Hopelijk heb je dit niet gemist! 

 

 
 

In de GELE WEEK zetten we ‘gelijkwaardigheid’ centraal.  

• Maandag 5 februari - 8.45 uur: startmoment   

Allen welkom! 

• ‘Move’ tegen pesten’ na elke namiddagspeeltijd 

• Vrijdag 9 februari 

o Voormiddag: Talentendag! 

Kinderen volgen een workshop naar keuze! 

 

 

 

 

Ouderavond ‘Tegen pesten’ 

donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur 

in de parochie zaal van Bierbeek 

 

 
 

 

Kinderfuif 
vrijdag 23 maart 2018 – 18.00 uur 

 

 

Infoavond 

donderdag 22 februari 2018 – 19.30 uur 

Inschrijven op ‘De Kinderberg’ 

inschrijvingen broers en zussen: 

• donderdag 1 maart 2018 (8 - 17 uur) 

• vrijdag 2 maart 2018 (8 - 16 uur) 

• dinsdag 13 maart 2018 (8 - 17 uur) 

• woensdag 14 maart (8 - 11 uur) 

• donderdag 15 maart 2018 (8 - 17 uur) 

• vrijdag 16 maart 2018 (8 - 16 uur) 

 
inschrijvingen anderen: 

vanaf woensdag 21 maart 2018 (8 uur) 
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De ouderraad trakteert!* 

Aan de vooravond van de Week van de Vrijwilliger bedankt de ouderraad iedereen die zich op 

een of andere manier vrijwillig inzet voor de school met een hapje en een drankje. Hielp je in 

het verleden nog niet mee, maar overweeg je om dat in de toekomst wel te doen? Kom gerust 

even kennismaken en je licht opsteken. 

Waar? Taverne De Miester, Bergstraat 10, 3360 Bierbeek 

Wanneer? Vrijdag 2 maart, vanaf 20 uur 

Jij komt toch ook? Laat het ons weten via ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be of via het evenement op Facebook  

* ‘De ouderraad trakteert!’ is een organisatie van Vrije School Bierbeek, in samenwerking met de ouderraad. 

 

Wafelverkoop* 

In februari organiseert de ouderraad weer zijn jaarlijkse wafelverkoop. 

Nieuw dit jaar: naast de traditionele vanillewafels en chocoladetruffels kan je ook chocoladewafels en frangipanes 

bestellen. 

De opbrengst willen we investeren in meer of nieuwe speelmogelijkheden tijdens de speeltijden. Alle suggesties 

daarvoor zijn welkom via ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be. 

• Start van de verkoop: vrijdag 9 februari. 
• Uiterste datum om je bestellingen binnen te brengen: vrijdag 2 maart. 
• Levering: dinsdag 13 maart. 

 

* De wafelverkoop is een organisatie van Vrije School Bierbeek, in samenwerking met de ouderraad. 

 

Fruitdag - koekendozen 
Wij willen graag nogmaals jullie aandacht voor onze afspraken rond fruit 

en koekjes.  

• Koekjes zijn enkel toegestaan op dinsdag en donderdag!  

• Koekjes zitten in een koekendoos en dus niet meer in de 

winkelverpakking! 

• Op maandag, woensdag en vrijdag vragen wij om fruit mee te 

brengen. 
(op vrijdag zorgt de school voor fruit in de kleuterschool) 

Bericht aan de laatkomers:  

Tussen de krokus- en de paasvakantie plannen wij OP-TIJD-KOMACTIES! 

 

Gezien de schooldag meestal reeds gestart is wanneer je aankomt, 

geven we graag nog even mee: de school start om 8.45 uur! ;-) 

 

 


