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Een koffer
voor alle wensen van...

Niet vergeten...

2017

… te genieten
… van de feestdagen
… van de vakantie

Neem je voor, niets meer voor te nemen

In dit nummer:
Onze wensen

1

Kalender en info

2-3

Soep op de stoep

4

Hooguit iets dichter bij elkaar te staan
Zodat we op de weg die we nu lopen
Voor altijd verder kunnen gaan
(met of zonder koffer)

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2017!
Het personeel

JANUARI
zondag

1

maandag

2

dinsdag

3

woensdag

4

donderdag

5

vrijdag

6

zaterdag

7

zondag

8

maandag

9

Start van het tweede trimester. Welkom aan de instappertjes!

dinsdag

10

Start naschoolse sport L1-L2

woensdag

11

donderdag

12

vrijdag

13

zaterdag

14

zondag

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

18

donderdag

19

vrijdag

20

zaterdag

21

zondag

22

maandag

23

dinsdag

24

woensdag

25

donderdag

26

Gedichtendag

vrijdag

27

We zingen voor de jarigen van januari

zaterdag

28

zondag

29

maandag

30

dinsdag

31

Een gelukkig 2017!

Ouderraad

Medisch onderzoek L1 (tweede groep) -

Zwemmen 3
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GEDICHTENDAG
Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen.
Op 26 januari 2017 staat poëzie centraal. Kranten, tijdschriften, radio en tv gonzen die dag
iets poëtischer dan anders.
Wij doen ook mee! Wedden dat er echte dichters tussen zitten?

PROEFWERKEN
Joepie,
proefwerken!

Tijdens de maand januari worden er in de hogere leerjaren herhalingen en
proefwerken gedaan.
Het vijfde en zesde leerjaar doet van alle vakken en vakonderdelen proefwerk en zij krijgen hiervoor een proefwerkrooster mee.
In het vierde leerjaar wordt alleen verwittigd wanneer ze WO-proefwerk
hebben en dus ook al een beetje moeten leren. Voor taal en rekenen
wordt er na een herhaling getoetst wat er al goed of wat er nog minder
goed gaat.
Het tweede en derde leerjaar maken na de herhaling ook een proefwerk,
maar ze zullen amper het verschil merken tussen herhalingen en proefwerken.
Het eerste leerjaar doet geen herhaling of proefwerk!
Tot en met het vierde leerjaar moet er dus weinig of niets speciaal geleerd
worden voor de proefwerken!

WAARBORGREGELING M-DECREET
Je hoorde al van het M-decreet in het onderwijs? Dit is er gekomen na een PISA-onderzoek.
Het M-decreet wil meer leerlingen met extra zorg, mits al dan niet verregaande maatregelen, in het gewoon
onderwijs school laten lopen en minder leerlingen doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs. Voor sommige
leerlingen blijft het buitengewoon onderwijs echter een betere oplossing.
Uitgangspunt van de te nemen maatregelen is ‘Wat heeft dit kind nodig om verder
te kunnen ontwikkelen?’
De school moet dan afwegen of ze deze
maatregelen kan nemen. In veel gevallen
zal dit kunnen, in andere gevallen reikt onze draagkracht niet ver genoeg en dan is
een doorverwijzing naar het buitengewoon
onderwijs een betere oplossing om tegemoet te komen aan de noden van het
kind.

Door dit decreet daalt het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs en komen er leerkrachten vrij die
basisscholen kunnen ondersteunen. Men noemt dit de waarborgregeling.
In het tweede trimester kan onze school beroep doen op deze waarborgregeling en komt juf Lieve Duerinckx
twee dagen per week. Ze zal in de lagere school ingezet worden om met leerlingen te werken en/of leerkrachten te ondersteunen.
Deze waarborgregeling is dit schooljaar nog een proefproject . We hopen dat dit vanaf volgend schooljaar
een definitief project wordt.
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OPBRENGST ACTIE ‘SOEP OP DE STOEP’
Het derde en zesde leerjaar kookten op dinsdag 20 december kétels en nog eens kétels soep voor de actie
‘Soep op de stoep’.
De opbrengst van de bestellingen en van de verkoop op
de straat bedraagt… en hou je nu vast…

€ 776,70
De tranende ogen van de uien en de prei zijn vast en zeker de moeite geweest!

Dank jullie wel, in naam van iedereen die
een duwtje in de rug kan gebruiken.

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek

Bergstraat 18
3360 Bierbeek

Het
M tijdelijk
A A N Deenrichtingsverkeer
A G 1 O K T O B E Rin de
Bergstraat wordt, omwille van de
VRIJE DAG
bouwwerken, verlengd.

Telefoon: (016) 46 40 37
Fax: (016) 72 09 73
E-mail: directie@vrijeschoolbierbeek.be
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