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Kalender 

Di 1  

Wo 2  

Do 3 Kerstvakantie 

Vr 4  

Za 5 
 

Zo 6  

Ma 7 ouderraad
20.00 uur 

Di 8 huiswerkklas L5-6 

Wo 9  

Do 10 bibliotheek L2 / huiswerkklas L5-6 

Vr 11  

Za 12  

Zo 13  

Ma 14 schoolraad
19.30 uur 

Di 15 zwemmen 3 / bibliotheek L4 / huiswerkklas L5-6 / Mobicafé
20.00 uur 

Wo 16 bibliotheek K3  

Do 17 bibliotheek K2 + L6 

Vr 18  

Za 19  

Zo 20  

Ma 21  

Di 22 bibliotheek L3 / huiswerkklas L5-6  

Wo 23  

Do 24 zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6 

Vr 25 kinderfuif
18.00 uur 

Za 26  

Zo 27  

Ma 28  

Di 29 zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6 

Wo 30  

Do 31 gedichtendag  

zwemmen 1 / bibliotheek L1 / viering van de jarigen
15.45 uur

 / huiswerkklas L5-6 
 

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

Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be 
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Inschrijven in 

onze school? 
Inschrijving broers en zussen op dinsdag 5, 12, 19, 26 februari, 8.00-12.00 uur 

     op donderdag 7, 14, 21 februari, 8.00-17.00 uur 

     op vrijdag 1, 8, 15, 22 februari, 13.00-16.00 uur 

Infomoment voor nieuwe ouders op donderdag 21  februari 2019 om 19.30 uur 

    

Kinderfuif = winterfuif 
 

 
 

Speelplaatskoffers 

Wij zoeken klein buitenspeelgoed waarmee we onze speelplaatskoffers opnieuw kunnen 

vullen en waar iedereen mee mag spelen.  
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MOBI-nieuws Hier zijn we weer met nieuws rond verkeer! 
 
In de maand januari zetten we de auto in de kijker. We geven jullie vooral wat extra informatie over het correcte 

vervoer van kinderen in de auto.  

 

Meer dan waarschijnlijk sta je er niet echt bij stil als je de gordel van jouw kindje in de wagen vast maakt: in een 

correct autozitje loopt je oogappel drie keer minder gevaar om gedood of zwaargewond te worden bij een ongeval.  

77% van de ouders denkt dat hun kind perfect vast zit, maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt immers dat 3 

op de 4 kinderen fout vastzit in de wagen. 

 

Wat zegt de wet? Kinderen (jonger dan 18 jaar) die kleiner zijn dan 1,35 meter moeten worden vervoerd in een voor 

hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen vanaf 1,35 meter hebben de keuze tussen de gewone 

veiligheidsgordel of een kinderbeveiligingssysteem. 

 

Wat is een geschikt kinderbeveiligingssysteem? Een geschikt kinderbeveiligingssysteem is een systeem dat 

aangepast is aan het gewicht van het kind. Er bestaan verschillende categorieën: 
• Groep 0 is geschikt voor kinderen tot 10 kg. Dit 

zijn de reiswiegen voor in de wagen en bepaalde 

modellen van babyzitjes tegen de rijrichting in. 

• Groep 0+ zijn de babyzitjes tegen de rijrichting in 

voor kinderen tot 13 kg. 

• Groep 1 is bestemd voor kinderen van 9 tot 18 

kg. Het betreft kinderzitjes die in de rijrichting 

staan en waarin het kind wordt vastgemaakt met 

5 riempjes. 

• Groep 2 is voorzien voor de groep 15-25 kg en 

groep 3 voor 22-36 kg. In de praktijk worden 

deze 2 groepen vaak gecombineerd: het zijn de 

verhogingskussens (15-36 kg). Het kind wordt op 

het verhogingskussen geplaatst en vastgeklikt 

met de gewone driepuntsgordel van de wagen. 

 

 

 

Mogen kinderen voorin zitten? Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin 

op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de 

wet het voorschrijft. De enige beperking: het is verboden een kind in een autozitje 

tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is 

uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is. 

 

Wat is de veiligste plaats voor kinderen in de wagen? De plaatsen achterin zijn 

veiliger. Maar als het onmogelijk is om je kind veilig vast te maken op de 

achterbank, is het beter je kind voorin correct vast te klikken in een aangepast 

beveiligingssysteem. 

 

Uitzonderingen: De wet laat een aantal uitzonderingen toe. De algemene regel is 

niet van toepassing in taxi's, voertuigen met meer dan 8 passagiersplaatsen, 

autobussen en autocars. De regel geldt evenmin wanneer achterin geen derde 

kinderbeveiligingssysteem kan worden geïnstalleerd omdat er al twee andere in 

gebruik zijn, en in geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor 

kinderen die niet door de ouders worden vervoerd. In die gevallen mogen 

kinderen vanaf 3 jaar achterin worden vervoerd als ze met de gewone 

veiligheidsgordel zijn vastgeklikt. Let wel: het gaat steeds om uitzonderingen voor 

zeer specifieke gevallen. De algemene regel blijft de beste veiligheidswaarborg. 

Wijk er daarom zo min mogelijk van af.  

MOBI-café 
 

dinsdag 15 januari 2019 

20.00 uur 

 

 
 

Fietspoolen 

Wandelpoolen 

Carpoolen 

Fietsherstelpunt 
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Opbrengst ‘Mosselfeest’ 

 

 € 5.325 

Opbrengst ‘Kalenderverkoop’ 
 

 € 735 

Hiermee organiseert de ouderraad de 

lichtjeswandeling, de bedanking van de vrijwilligers en 

ondersteunt het de openluchtklassen, het 

sinterklaasfeest, de speelplaatswerking en het STEM-

materiaal, enz… Dit jaar gaat een groot deel van de 

opbrengst naar de nieuwe meubels in de refter. 

 

De leerkrachten gebruiken deze extra centjes om een extra 

uitstap te doen of extra didactisch materiaal aan te 

schaffen. 

 

 

Met deze actie 

steunen wij 

welzijnszorg. 

 

 

 

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 22 februari 2019, vanaf 19.30 uur 

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

 

 

FIJNE KERSTVAKANTIE! 

Opbrengst ‘Soep op de stoep’ 

 € 423 
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Hartelijke dank aan onze sponsors! 

 
Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek 

0496/ 38 62 04 info@waterwilg.be 

www.waterwilg.be 

 
Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek 

0496/80 96 08 info@ontrackx.com   

www.ontrackx.com 

 

Jolien De Smet 
Uit sympathie 

 

 

 
Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek 

016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 eric.abts@telenet.be 

www.abtseric.be 

 

 
Schoonmaak van gebouwen vóór oplevering,  

woningen vóór en na verhuis, kantoren, ramen 

Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek 

0478/21 79 11 Scs3@telenet.be 

 

 

 

info@datashift.eu 

http://datashift.eu 

 

 
Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek 

016/ 35 53 48 info@orbi-pharma.be 

www.orbi-pharma.be 

 

 

 

 
Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek 

016/35 94 20 korbeek.lo@ing.be 

 

 
Bierbeekstraat 114, 3001 Heverlee  

016/ 22 51 17 info@thermotechnic.be  

http://www.thermotechnic.be/  

 

 
Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek 

0486/ 50 66 01 info@jipro.be  

www.jipro.be 
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Apotheek De Vriendt 

 
Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert 

016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be  

 

Apotheek Van Hulle BVBA 

 
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek 

016/46 08 89 bierbeek@apothekengilias.be 

www.apothekengilias.be  

 

 

 

 
Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek 

016/ 46 24 10 info@dstore.be 

www.dstore.be 

 

Bouwwerken Luc Swillen 

 
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp 

016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - 

Lucswillen@telenet.be  

 

 
TAVERNE FITNESS FEESTZAAL 

Bergstraat 10, 3360 Bierbeek 

016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com 

www.demiester.com 

 

Elektriciteitswerken Rudy Crabbé 

 
Velpestraat 43, 3360 Bierbeek-Opvelp 

016/ 73 54 90 - 0475/ 92 54 33 

 

 

 

 

 
www.continental.be  

 

 

 
Algemene Brand Beveiligings Systemen 

Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek 

 016/ 38 99 09 

 
Dorpstraat 35D, 3360 Bierbeek 

 

 
Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek 
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016/28 40 60 - 0478/78 28 61 info@bestitservice.be 

www.BestITService.be 

 

Justus Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven 

016/ 31 77 10 bertbeelen@beelenadvocaten.be 

www.beelenadvocaten.be 

 

 
0478/38 78 35 steven@cinegasten.be www.cinegasten.be 

 

 
Dorgpstraat 27, 3360 Bierbeek 

016/ 44 90 92 

Liselore De Vriendt 
Uit sympathie 

 

CAFE VANDERVELPEN 

“BIJ PAULA” 
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek 

 
  

  

 

 


