
KINDERBERGNIEUWS 

Niet vergeten: 

Schoolfeest ‘De Kinder-

berg gaat de boer op’ 

zaterdag 20 mei 2017 

Start derde trimester:  

dinsdag 18 april.  Welkom 

aan de instappertjes 

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek 

Jaargang 10, nummer 8 

 April 2017 

In dit nummer: 

Dat er licht mag 1 

Kalender 2 

Info bij kalender 3 

 

Licht in onze ogen,  

zodat we elkaar zien,  

zo goed als nieuw.  

 

Licht in onze huizen,  

dat er vriendschap en gastvrijheid  

mogen heersen.  

 

Licht op onze wegen,  

dat we niet dwalen  

en elkaar tot doolhof zijn.  

 

Licht op deze plaats,  

om elkaar bij te lichten,  

elkaar toe te schijnen.  

DAT ER LICHT MAG ZIJN. 



APRIL 
zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3 Paasvakantie 

dinsdag 4   

woensdag 5   

donderdag 6   

vrijdag 7   

zaterdag 8   

zondag 9   

maandag 10   

dinsdag 11   

woensdag 12   

donderdag 13   

vrijdag 14   

zaterdag 15   

zondag 16 Pasen 

maandag 17 Paasmaandag 

dinsdag 18 Raad van Bestuur 

woensdag 19   

donderdag 20 Ecuadordag L4 - Wandeling Natuurpunt L6  - Zwemmen 2 - Ouderraad 

vrijdag 21   

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24 Raad van Bestuur 

dinsdag 25 Zwemmen 3 

woensdag 26 Sportdag K1A en K1B 

donderdag 27 Zwemmen 1  

vrijdag 28   

zaterdag 29   

zondag 30   
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WANDELING NATUURPUNT 
Na  de kennismaking met de wer-

king van Natuurpunt en na hun 

opruimactie in de natuur gaan 

de leerlingen van het zesde nu 

op donderdag 20 april eens kijken 

wat hun zwoegen en zweten opgebracht 

heeft. Laarzen kunnen nodig zijn! 

WAFELS EN TRUFFELS 

De wafels en de truffels werden verdeeld en hopelijk hebben alle kopers al kunnen 

smullen van het lekkers dat ze besteld  hebben. 

In totaal werden 562 dozen wafels en 370 dozen truffels verkocht.   

 

 

 

ECUADORDAG 

Het vierde leerjaar gaat 

op donderdag 20 april, 

in samenwerking met 

de Bierbeekse vierde 

leerjaren, op de Ecua-

dordag kennismaken 

met het land, de le-

venswijze, de gewoon-

tes… van de Ecuadori-

anen.   

De Ecuadordag gaat door in ‘t Stichelke in Loven-

joel en de leerlingen maken de verplaatsing met 

de fiets. 

SPORTDAG  

Woensdag 26 april zijn de 

kleuters van K1A en K1B aan 

de beurt voor de sportdag.   

Een hele voormiddag zwe-

ten, lopen, springen…, maar 

vooral genieten.  Graag de 

kleuters gemakkelijke sportkledij aantrekken. 

SCHOOLFEEST ‘DE KINDERBERG GAAT DE BOER OP!’ 
Zaterdag 20 mei 2017… dit heb je zeker al genoteerd in je agenda, want dan is het feest op school.  Het 

thema kan je hierboven lezen.  

Van de inhoud en van wat er te doen is, geven we nog niet veel prijs.  Dat komt in de volgende nieuws-

brief. 

Het schoolfeestteam is druk bezig met de concrete uitwerking, ook de ouderraad gaat aan de slag .  Het 

wordt vast en zeker een ’boere’schoolfeest. 

 

 

 

 

 

Wij zijn nog op zoek naar: 

• kleine tractors om de kinderen in onze grote zandbak te laten spelen 

•  kleine bloempotten (plastieken of stenen), diameter ongeveer 10 cm 

• boeren die met de kinderen bv.  een ritje met tractor/paard en kar kunnen maken. 
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