Kinderbergnieuws
Nieuwsbrief januari 2018

Vrije School Bierbeek
Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek
www.vrijeschoolbierbeek.be

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie:
tijd om van de kleine dingen te genieten
rust om stil te staan bij mooie momenten
sterkte om tegenslagen te overwinnen
vriendschap om harten te verwarmen
humor om wat somber is te kleuren
een glimlach om elke dag meer te beginnen
Fijne feestdagen!
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Kerstvakantie

Ouderraad
Huiswerkklas L4-5-6 / naschoolse sport L1-2
Huiswerkklas L4-5-6

L5 Klimaatbende / zwemmen 3 / huiswerkklas L4-5-6/ naschoolse sport L1-2
L3 ‘Druk’ De Borre
Huiswerkklas L4-5-6
L4 ‘Druk’ De Borre

Rode Dag
K1b Bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 / naschoolse sport L1-2
K1a Bibliotheek / L1 medisch onderzoek (deel 1)
L1 Medisch onderzoek (deel 2) / K2-L1-L2 bibliotheek / L3-4 De Borre / huiswerkklas L4-5-6

K3-L3 Bibliotheek / zwemmen 3 / huiswerkklas L4-5-6 / naschoolse sport L1-2
K2-3 sportdag

U krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten.
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Activiteiten in de kijker
‘Druk’ – Artforum – L3-4
DRUK is een mobiele drukinstallatie. DRUK heeft de letter als startpunt
en waaiert verder uit naar vrije meningsuiting, poëzie en de waarde van
het geschreven woord. Bij DRUK ontwerp en druk je samen met een
kunstenaar jouw postkaart of affiche tijdens een workshop.
Artforum komt naar Bierbeek met een mobiele installatie bestaande uit
twee grote kasten op wieltjes. Hierin zit al het nodige drukmateriaal:
twee drukpersen, lettersets, inkt, schorten, papier, inspirerende boeken
en zoveel meer. Een inspirerende workshop met een knipoog naar de
drukkunst van vroeger.

De reisgenoot - ‘Ave Regina’ De Lovenier – L3-4
Ave Regina vzw te Lovenjoel werkte vanuit zijn atelierwerking
(dagbesteding voor volwassen personen met een verstandelijke beperking)
een toneelstuk uit gebaseerd op het verhaal van “ De reisgenoot “ van
Warre Borremans.
Met dit toneelproject wil de vzw de kinderen laten kennismaken met hun
doelgroep.

Sportdag – K2-3
Woensdag 31 januari zijn de kleuters van Ké-3 aan de beurt voor een
sportdag. Een hele voormiddag zweten, lopen, springen…, maar vooral
genieten. Graag de kleuters gemakkelijke sportkledij aantrekken!

Herinnering!
Ouderavond ‘Tegen pesten’
donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur
Samen met Gie Deboutte zetten we ons anti-pestbeleid op punt.
We willen graag kijken hoe we dit samen met jullie kunnen realiseren.
meer info volgt

Inschrijven op onze school?
donderdag 22 februari 2018, 19.30 uur > Infomoment
donderdag 15 maart 2018, 8.00-17.00 uur > inschrijving broers & zussen
woensdag 21 maart 2018, 8.00-16.00 > vrije inschrijvingen

meer info
bij meester Peter
directie@vrijeschoolbierbeek.be
016 / 46 40 37
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Opbrengst ‘Koekenbak’

€ 398

Opbrengst ‘Soep op de stoep’

€ 473

Octopusplan
Onze school wil zich actief inzetten voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving. Als ouder
speelt u hierin een belangrijke rol want u kent de situatie rond de school beter dan wie ook. We
brengen via het online programma www.octopusplan.be het woonschoolverkeer in kaart. Aan de hand van een bevraging polsen we naar de
vervoerswijze van de leerlingen, de oorzaken die kinderen en ouders
weerhouden om te voet of met de fiets naar school te komen, problemen
in de schoolomgeving… . We willen graag dat u hieraan meewerkt.
U ontvangt een log in met unieke gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) waarmee u kan aanmelden op
www.octopusplan.be. Met de verzamelde informatie kan het schoolteam met de gemeente in dialoog gaan om
oplossingen te zoeken en adviezen te geven. U heeft tijd tot 31 januari 2018 om de enquête in te vullen. Indien u
meerdere kinderen op school hebt, die op dezelfde manier naar school komen, is het voldoende om maar één
enquête in te dienen.

Pagina 4 van 4

