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Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek 

www.vrijeschoolbierbeek.be 
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Kalender 

Do 1 start inschrijving broers en zussen / zwemmen 1 / huiswerkklas L4-5-6  

Vr 2 laatste kans bestelling wafels, truffels en frangipanes / de ouderraad trakteert!
20u 

Za 3  

Zo 4  

Ma 5 vertrek openluchtklassen L3 en L5 / ouderraad
20u 

Di 6 De Borre K2 / naschoolse sport K2-K3 

Wo 7 vertrek openluchtklassen K3 en L1 

Do 8 De Borre K1A / zwemmen L2 + L6 / handbaltornooi L4 

Vr 9  

Za 10  

Zo 11  

Ma 12 De Borre K1B 

Di 13 Verdeling wafels, truffels en frangipanes / bibliotheek K1A / zwemmen 3 / naschoolse sport 

K2-K3 / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 14  

Do 15 bibliotheek K2 / zwemmen 1 / ouderavond ‘Tegen Pesten’
19.30u 

Vr 16  

Za 17  

Zo 18  

Ma 19 bibliotheek K1B + L4 

Di 20 ‘5 voor vijf’ L5 / bibliotheek L5 / naschoolse sport K2-K3 / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 21 start inschrijvingen voor nieuwe gezinnen 

Do 22 bibliotheek L1 +L2 / zwemmen 2 / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 23 GOUDEN DAG / kinderfuif
18u 

Za 24  

Zo 25  Samenspeelweek 

Ma 26  schaatsen LS 

Di 27 bibliotheek K3 + L3/ zwemmen 3 / schoolraad
19.30u

 muziek tijdens de speeltijden 

Wo 28  ontbijt in de klas 

Do 29 zwemmen 1 spelen in de klas 

Vr 30 De Borre L3-4 / verloren voorwerpen-shop / rapport 4 

paaseierenraap 
wandeling met de hele school 

Za 31 start paasvakantie  

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    



   

  Pagina 3 van 8 

   
 

Activiteiten in de kijker 

 

 

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. 
 

 

Openluchtklassen K3 – L1 – L3 – L5 

Op maandag 5 maart vertrekken het derde en vijfde leerjaar op openluchtklassen 

naar Massembre. Op woensdag vervoegen de kinderen van de derde kleuterklas en 

het eerste leerjaar hen.  
  

 

 

De Borre K2 + K1A + K1B – Mumobox – Kamo vzw 

Mumobox is een kunstzinnige installatie van oogstrelende sculpturen, 

prachtige klanken en verrassende dozen vol geheimen en 

instrumenten. In Mumobox gaan de kleuters samen op een creatieve 

ontdekkingstocht. Hun artistiek talent groeit uit tot een wereld vol 

vormen, klanken en beweging. 

 

Kamo werkt met verschillende kunstenaars  

met expertise in dans, drama, muziek of media 
 

 

Handbaltornooi L4 

Op donderdagnamiddag 8 maart 2018, van 13.30u tot 15u, nemen de 

jongens en meisjes van het vierde leerjaar het tegen elkaar op in een 

minihandbaltornooi in De Borre. Ervaren lesgever Gerrit Vertommen, alias 

Pim de Panter, en Philip Heylen van de handbalclub Leuven Tigers zullen de 

wedstrijd in goede banen leiden.  

En onze leerkrachten, die zijn scheidsrechter van dienst! 
 

 

 

 

Ouderavond ‘Tegen Pesten’ 

 

op donderdag 15 maart 2018 om 19.30 uur 

in de parochiezaal van Bierbeek 

spreker: Gie Deboutte 

 

Inschrijven kan via het googleformulier dat je via mail ontving of door een 

eenvoudig mailtje te sturen naar directie@vrijeschoolbierbeek.be met 

vermelding van het aantal personen. 

(de plaatsen zijn beperkt) 
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‘5 voor vijf’ L5 

5 sportieve en culturele activiteiten voor het vijfde leerjaar: 

1. Boekenspeurtocht in de bibliotheek 

2. Milieu: de eerlijke fabriek o.l.v. Djapo   

3. Cultuur: druktechnieken voor het pimpen van oude kledij en zakken 

o.l.v. Hélène Jacobs  

4. Sport: parkour (loopdiscipline met hindernissen) 

5. Jeugd: documentaire/kortfilm Si-G. Si-G is 13 en rapper. Ze deelt een 

klein appartement met haar vader en zus in Molenbeek. Ze heeft het 

moeilijk op school, droomt van roem maar gelooft niet dat ze met 

rappen iets kan bereiken. Tot ze de Brusselse rapper Omar-G ontmoet 

die samen met haar een nummer wil maken. 
  

 

 

Kinderfuif 

De Borre wordt op vrijdag 23 maart 2018 een te gekke plek!  We zorgen met 

de hulp van onze leerlingen voor een waar glitter en glamour-decor, waarin 

je met al je vrienden, groot en klein, kan dansen, meezingen en een beetje 

gek doen.   

Wij verwachten jullie in jullie mooiste gouden/glitter outfit. 

Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom om mee te genieten van 

het feestgedruis, van een gezellige babbel met vrienden, van een glaasje 

wijn of een frisse pint.  

De opbrengst van deze activiteit wordt gebruikt om extra animatie tijdens 

de openluchtklassen te financieren  

(uitstappen, een versnapering, extra materiaal,...).   

Voorverkoop kost €2,5 of €3 aan de inkom.   
 

 

De Borre L3-4 – De vijand – Froefroe  

Het is oorlog. In een put. Een soldaat. Op wacht. Hij wacht. In een andere put. 

Iets verderop. Nog een soldaat. De vijand. De vijand is een wild beest. Hij 

doodt vrouwen en kinderen, ook de honden en daarna alle dieren. 

Zo staat het in het oorlogshandboek. De vijand is vlakbij. Je ziet hem niet. Je 

hoort hem soms. Iedere dag lossen de soldaten één schot. Nooit raak. Ze 

wachten. Ze wachten op het einde van de oorlog. Ze willen terug naar huis, 

naar hun gezin. Ze wachten. Dan besluit één soldaat om midden in de nacht 

de vijand te besluipen. Hij zal hem doden in zijn slaap. Zo zal de oorlog 

afgelopen zijn en kan hij weer naar huis. Aan de put van de vijand wacht hem 

een grote verrassing. 

Een poëtisch, beeldend en grappig verhaal over de menselijke kant van een 

oorlog.  

Geïnspireerd op het kinderboek 'De vijand' van David Cali/Serge Bloch,  

vertaald door Wim Opbrouck. 

 van en met Thaïs Scholiers, Dimitri Duquennoy en Filip Peeters 
  

 

Paaseierenraap 

Op vrijdag 30 maart trakteert de paashaas alle kinderen van de 

school op chocolade eitjes. Zoeken maar! 
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Verloren voorwerpen-shop 

Op vrijdag 30 maart, vlak voor de paasvakantie, stallen wij alle verloren & gevonden 

voorwerpen uit. Kom alstublieft kijken en neem mee wat van jou is! 

 
    

 

Verbondenheid 

In maart gaan we aan de slag met het gouden mannetje ‘Hou vast’ en leren dat  

we één groep zijn en dat samen spelen fijn is. We willen niemand vergeten!  

Op vrijdag 23 maart vieren we de GOUDEN DAG. Ouders en grootouders zijn dan 

welkom om 8.45 uur om samen met ons de dag op gang te trekken. 

Wij vragen alle kinderen en ouders om die dag ‘a touch of gold’ te dragen. 

We lanceren die dag ook ‘het gouden mannetje’. Dit is een plek op de 

speelplaats waar spelideetjes zijn uitgehangen, kinderen heen kunnen om een 

spel te kiezen en andere kinderen kunnen vinden die hetzelfde spelletje  willen 

spelen. 

 

We vieren natuurlijk ook de jarigen van februari en maart! 

 

 

Op onze gouden dag lanceren we ook de samenspeelweek, een week waar 

verbondenheid centraal staat. We gaan schaatsen, spelen muziek op de 

speelplaats, ontbijten samen, spelen met de hele klas spelletjes en sluiten de week  

af met een wandeling door het veld! 

 

Noteer alvast: 
 

Infoavond voor ouders: 

 

 

 
Wij starten binnenkort  

met een nieuw leerplan. 

 

  Wij fristen onze 

visietekst op! 

 

 

BOSleuven 

 
Onze school zal in 2020 samen 

met alle basisscholen en 

secundaire scholen van  

groot-Leuven één vzw vormen.    

 

We willen jullie hierover graag meer vertellen op maandag 14 mei 2018  

 

De locatie is nog niet bekend. 
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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 2018 (8 - 11 uur) 
donderdag 15 maart 2018 (8 - 17 uur) 
vrijdag 16 maart 2018 (8 - 16 uur) 

 

inschrijvingen nieuwe gezinnen: 
vanaf woensdag 21 maart 2018 (8 uur) 

 

Capaciteit bij de start van de inschrijvingen 

 

Wafelverkoop* > levering 

• 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. 

 

Wij zoeken: 

 
ouders die een fiets kunnen repareren 

(band herstellers) 

 

 
helpers om de zandbak terug 

speelklaar te maken tegen de lente 

(zandbakvullers) 
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dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw veel nadruk 

legde op het letterlijk terugvinden van informatie zal het 

onderwijs van de 21
ste

 eeuw sterker inzetten op het kritisch 

verwerken en helder communiceren van complexe 

informatie. 

dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw sterk gericht was op de 

reproductie van kennis, zal het onderwijs van de 21
ste

 eeuw meer gericht zijn 

op de diepgaande verwerking en de verregaande toepassing van kennis. 

 

dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw sterk was gericht op het doorgeven van bestaande 

tradities en kennis, zal het onderwijs van de 21
ste

 eeuw ook sterk innovatiegericht zijn. 

dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw individuele verdienste sterk benadrukt, maakt het 

onderwijs van de 21
ste

 eeuw een sociale omslag. 

dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw vooral met bord en papier werkte, zal het onderwijs 

van de 21
ste

 eeuw multimedialer en digitaler zijn. 

dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw sterk gebaseerd was op vastgelegde kennisbestanden 

en voorgeschreven bewerkingen, is in het onderwijs van de 21
ste

 eeuw een evenwicht te vinden 

tussen de erfenis van het verleden, de snelheid van verandering in het heden en de (nog niet altijd 

gekende) uitdagingen van de toekomst.   

Toekomstgericht onderwijs! 

Het onderwijs van de 21
ste

 eeuw ziet er anders uit dan het onderwijs van de vorige eeuw.  

 

Goed onderwijs begint met het stellen van goede vragen: 

 

1. Welke cruciale competenties moeten leerlingen in de 21
ste

 

eeuw verwerven?  
 

Vanuit economisch en maatschappelijk-cultureel perspectief en voor hun 

persoonlijke ontwikkeling leren kinderen in de 21
ste

 eeuw best hoe ze: 

 

• taal en informatie doen werken 

 

 

 

 

• kennis doen werken 

 

 

 

 

 

 

• hun verbeelding doen werken 

 

 

• sociale relaties doen werken 

 

• moderne technologie doen werken 

 

 

 

• verandering doen werken 
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dus, terwijl het onderwijs van de 20
ste

 eeuw sterk was gericht op onmiddellijk resultaat, werkt  

onderwijs van de 21
ste

 eeuw aan de competenties voor levenslang leren en het blijvend 

vertrouwen van jonge mensen in hun eigen leervermogen. 

kortom, het onderwijs van de 21
ste

 eeuw moet mensen een dosis weerbaarheid, optimisme, 

zelfvertrouwen, passie en energie-voor-leren schenken waarmee ze nog lang door het leven 

kunnen. 

 

Het onderwijs van de 21
ste

 eeuw bereidt de huidige generatie dus niet alleen voor om de volgende 

lichting werknemers en ‘nuttige winstmakers’ te worden. Het onderwijs van de 21
ste

 eeuw bereidt 

de volgende generatie ook voor om verder dan de eigen neus, de selfie, de eigen face te kijken, 

om het voortbestaan van de planeet te verzekeren, de democratie en het vreedzaam samenleven 

van verschillende volkeren en rassen te bevorderen, en het samenleven van mensen te verrijken. 

 

• hun eigen ‘leer-kracht’ doen werken 

 

• hun eigen leven doen werken 

 

 

• het leven op deze planeet doen werken 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat met vakkennis? Moeten kinderen nu niets meer ‘weten’? 
 

De meeste competenties van de 21
ste

 eeuw zijn lege dozen als onderwijs niet ergens over gaat. De 

informatie die leerlingen kritisch leren verwerken, is informatie over iets. Evenzeer kunnen 

mensen maar creatief zijn met kennis als ze over inhoudelijke kennis beschikken. Leren 

samenwerken met anderen gaat beter als je samen iets tastbaars omhanden hebt. Het 

leven op deze planeet verbeteren en je eigen leven aansturen zullen beter lukken 

als je met kennis van zaken kunt handelen en goed onderbouwde beslissingen 

kunt nemen. Met andere woorden, de 21
ste

-eeuwse sleutelcompetenties 

steunen op een sokkel van inhoudelijke basiskennis. 

 

“ELKE EEUW HEEFT HAAR EIGEN ONDERWIJS NODIG. HET ONDERWIJS ZOALS 

WE HET VANDAAG KENNEN HEEFT VORM GEKREGEN TIJDENS DE VORIGE 

EEUW, IN EEN PERIODE DAT ER VAN DIGITALISERING GEEN SPRAKE WAS, DE 

MEESTE JONGEREN EEN JOB VONDEN IN DE TRADITIONELE INDUSTRIËLE 

ECONOMIE, DE GLOBALISERING IN ONZE CONTREIEN NOG VEEL BEPERKTER 

WAS EN DE SAMENLEVING MINDER DIVERS. 

HET ONDERWIJS IS KLAAR OM DE VOLGENDE STAP VOORWAARTS TE NEMEN. 

WE ZIEN HET DOEL. WE KUNNEN DUS MAAR BETER SAMEN VERDER BOUWEN 

AAN DE WEG ERNAARTOE.” 

 

 

 

 

citaten uit Onderwijs voor de 21
ste

 eeuw, Kris Van den Branden, Acco, 2015     


