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WAFEL- EN TRUFFELVERKOOP 
De jaarlijkse wafel- en truffelverkoop gaat weer van start.   

Zoals elk jaar zal per verkochte doos € 1 aan een goed doel worden besteed.  

Dit jaar heeft de ouderraad gekozen voor de vzw ’Vrienden van Jambiani’ in 

Zanzibar van Pol Ameye.  Pol is de vader van oud-leerlingen, Bierbeekenaar 

en gepensioneerde leerkracht wetenschappen. 

Pol probeert in het kleine kustdorpje in Zanzibar scholen te helpen met de uit-

bouw van een labo of met ICT, maar ook landbouwprojecten, een medisch 

centrum... 

 

 

 

 

 

Het streefdoel is om  minstens 1000 pakken of dozen te verkopen.  Dit kunnen 

we alleen maar bereiken met jullie hulp.  Laat grootouders, familie, vrienden, 

collega’s, kennissen, buren… weten dat er dit jaar weer lekkere wafels en truf-

fels te verkrijgen zijn. 

Of kunnen we het record van 1212 dozen breken? 

Praktische afspraken: 

• Vrijdag  24 februari krijgen alle oudsten een bestelboekje mee.  Dit 

boekje bestaat uit 2 delen:  

⇒ Het eerste blad is het verzamelblad van alle bestellingen uit het 

boekje.  Dit wordt, samen met het geld afgegeven, ten laatste 

op maandag 20 maart.  

⇒ De andere blaadjes zijn de individuele bestelblaadjes.  Het 

rechtse deel is voor de koper, het linkse deel wordt bijgehouden 

door de verkoper. 

⇒ Kostprijs per doos  truffels of wafels is nog altijd € 5 

• Op maandag 27 maart verpakt de ouderraad alles per kind en zet alles 

klaar in de klassen of in de gymzaal. 

• Op dinsdag 28 maart nemen de kinderen de dozen mee naar huis of 

mogen de ouders ze komen afhalen.   

Heel veel dank! 
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MAART 
 

  

woensdag 1 krokusvakantie 

donderdag 2 krokusvakantie 

vrijdag 3 krokusvakantie 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 Welkom, instappertjes! - Reiskoffer L4 

dinsdag 7 Pol Ameye komt vertellen over zijn project in Zanzibar. K3 en LS 

woensdag 8 Laatste dag om het tevredenheidsonderzoek in te vullen! - Infovergadering pengreep  

donderdag 9 Zwemmen 2 

vrijdag 10   

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13 L3 en L5 vertrekken op bosklassen 

dinsdag 14 de Borre K2 en K3 

woensdag 15 K3 en L1 vertrekken op bosklassen 

donderdag 16 Medisch onderzoek K2 (groep 1) 

vrijdag 17 De bosklassers komen terug, ophalen aan de Borre 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20 
Medisch onderzoek K2 (groep 2) - Algemene Vergadering van de VZW - Raad van Be-

dinsdag 21 Inschrijving nieuwe kinderen 

woensdag 22 Kom-eens-kijkendag 

donderdag 23 Vijf voor vijf - Zwemmen 2 

vrijdag 24 Schoolfotograaf 

zaterdag 25   

zondag 26 Zomertijd: een uurtje minder slapen 

maandag 27 Wafels inpakken - Ouderraad 

dinsdag 28 Zwemmen 3 

woensdag 29 Studiedag, de kinderen hebben vrij 

donderdag 30 Zwemmen 1 - Wandeling Natuurpunt L6 

vrijdag 31 Rapport 4 - Aardappelproject L3 - Jarigen van de maand 
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DE REISKOFFER 
Met deze koffer vol boeken, op-

drachtjes en knutselmateriaal 

trekken de leerlingen van het vier-

de langs vele landen.  Wie een 

opdracht heeft volbracht, ont-

vangt een reisticket naar een plek 

op de wereldkaart.  Zo reist de 

klas uiteindelijk de hele wereld 

rond. 

 

INFOAVOND (20.00): DE JUISTE PENGREEP 
Bij het leren schrijven op school wordt veel aandacht besteed aan het 

aanleren van een goede pengreep, dit om 

vloeiend en makkelijk te kunnen schrijven.   

Het is één van de belangrijkste motorische 

vaardigheden die kleuters onder de knie 

moeten krijgen.  Zodra een foutieve pen-

greep is ingesleten, is deze nog moeilijk te cor-

rigeren.  

Aan de juiste pengreep hanteren, gaat heel veel oefenen op de grove 

motoriek vooraf in de eerste kleuterklassen.  Dit is een eerste, noodzakelij-

ke stap. 

Op de infoavond leggen we de verschillende stappen uit.   

Deze infoavond is bedoeld voor ouders die kleuters in de tweede en der-

de kleuterklas hebben.  Ouders met jongere kleuters komen de volgende 

jaren aan de beurt. 

WANDELING MET NATUURPUNT 
Na  de kennismaking met de wer-

king van Natuurpunt en na hun 

opruimactie in de natuur gaan 

de leerlingen van het zesde nu 

eens kijken wat hun zwoegen en 

zweten opgebracht heeft. 

AARDAPPELPROJECT 
Omdat de leerlingen van het derde leer-

jaar dit jaar in hun moestuin aardappe-

len zullen proberen te telen, gaan ze 

naar een kindervorming over het telen 

van aardappelen.   

De vorming gaat door in AVEVE in Wille-

bringen.  De gemeente zorgt voor het vervoer. 

BOSKLASSEN IN MASSEMBRE 
Op 13 maart vertrekken de leerlingen van het derde en vijfde  op bosklassen naar Massembre in Heer-sur-

Meuse, een klein dorpje tegen de Franse grens op zo’n 20 km van Dinant.   

Het domein is 140 ha groot met een avonturenparcours,  speeltuin,  dierenweide en dierenpark met everzwijnen 

en herten.  Wat moeten kinderen nog meer hebben? 

Op het programma staan  o.a. een oriëntatiespel, een exploratietocht,  een 

waterdag, het avonturenparcours, uitstappen naar Dinant en naar de grotten 

van Han. 

Op 15 maart vertrekken de kleuters van K3 en de leerlingen van het eerste.  Zij 

gaan ook de omgeving exploreren en ze gaan ook op sprookjespad.   

Na de krokusvakantie beginnen ze aan de voorbereiding, maar het belooft nu 

al een onvergetelijk moment te worden.  De financiering  gebeurt gedeeltelijk 

met de winst van de kinderfuif en de ouderraad betaalt het vervoer.  Kleuters 

betalen niet voor de bosklassen, maar u mag altijd een vrije bijdrage storten. 

SCHOOLFOTOGRAAF 
De schoolfotograaf neemt dit 

schooljaar individuele foto’s, 

een klasfoto en een groepsfo-

to. 

Voor het eerst zullen de foto’s 

alleen online besteld kunnen worden; zo vermijden we 

onnodig afdrukken. 

DE BORRE 
BÂMBÔLE DOOR FROEFROE, K2 EN K3 

Ooit was er eens een eenzame poppenspeler.  Hij 

had wel zijn poppen om hem gezelschap te hou-

den, maar die speelden liever met 

elkaar… 

VIJF VOOR VIJF, L5 

Vijf sportieve of culturele activiteiten 

voor vijfde leerjaren van de Bierbeekse 

scholen. 



Heb je het tevredenheidsonderzoek al ingevuld? Ja? Dankjewel. 

Moet je het nog doen? Wacht niet tot morgen, maar doe het 

vandaag.  Na 8 maart is het te laat. 
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ATTEST VOOR DE BELASTINGEN 
Deze maand krijgen de kinderen die in de opvang bleven, hetzij ochtend- of 

avondtoezicht of op woensdagnamiddag een attest mee dat u nodig heeft voor 

de belastingaangifte. 

Gelieve alle adresgegevens grondig na te kijken.  Eventuele aanpassingen kunnen 

op het secretariaat gevraagd worden. 

Voor duplicaten van een vorig schooljaar moeten we heel wat aanpassingen door-
voeren in ons administratiepakket.  Daarom zullen we hiervoor, eens het schooljaar 
voorbij is, een administratiekost van € 5 aanrekenen. 

GOED DOEL WAFEL– EN TRUFFELVERKOOP: DE VRIENDEN VAN JAMBIANI 
‘Vrienden van Jambiani’ is een bescheiden pro-

ject, gestart rond een dorpsschool in Zanzibar.  

Jambiani is een mooi stranddorp, aan de oostkust 

van het eiland Zanzibar (Tanzania, Afrika).  Het 

dorp telt ruim 6000 inwoners en heeft een school, 

die onderwijs verstrekt tot ongeveer de leeftijd van 

16 jaar. 

Pol Ameye kan terugblikken op een reeks mooie 

realisaties: uitbouwen van een chemielokaal, di-

dactische vorming voor leerkrachten, inrichten 

van computerklassen, ondersteuning van een me-

disch centrum en van landbouwcoöperatieven. 

Toekomstperspectieven zijn het verder uitbouwen 

en inrichten van wetenschapslabs in andere se-

cundaire scholen, de informaticalokalen voorzien 

van computers en ICT-meubilair, navorming bieden aan leerkrachten, samenwerking met de lokale organisa-

ties… 

Ongetwijfeld zal Pol in de derde kleuterklas en in de lagere school boeiende verhalen komen vertellen. 


