
KINDERBERGNIEUWS 

Niet vergeten ... 

� Maandag 19 juni: 

schoolreis kleuterschool 

�Vrijdag 23 juni: laatste 

keer warme maaltijden 

� Dinsdag 27 juni: sport-

dag lagere school 

� Maandag 26 juni: over-

stapdag 

� Donderdag 29 juni: ou-

dercontact 

� Vrijdag 30 juni: zomer-

vakantie vanaf 12.00 uur 

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek 

Jaargang 10, nummer 10 

 Juni 2017 

In dit nummer: 

►De nieuwe di-

recteur voor   

‘De Kinderberg’ 

1 

►Kalender 2 

►Info bij kalender 3 

Hallo,  

Ik ben Peter (40 jaar) en vanaf volgend schooljaar 

de nieuwe directeur van 'De Kinderberg'.  

Sinds 2013 woon ik met mijn gezin in Kumtich. Daarvoor 

woonde ik in Brussel, waar ik ook geboren ben. 

Ik ben de trotse papa van Paulien (9 jaar) en Simon (7 jaar) 

en echtgenoot van An. 

In Brussel heb ik elf jaar ervaring mogen opdoen als directeur 

van een middelgrote basisschool. 

 

Ik vind het zeer belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrach-

ten zich goed voelen op school en hun talenten kunnen in-

zetten. 'Leren' komt dan (haast) vanzelf! 

Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te leren kennen en samen 

school te maken. 

1 september wordt een spannende dag! 

DE NIEUWE DIRECTEUR VOOR ‘DE KINDERBERG’ 

Welkom, Peter en heel veel vreugde en succes gewenst!  
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JUNI 
donderdag 1 L1B gaat naar De Witte Beek (zelfoogstboerderij) - Alles op wieltjes 

vrijdag 2 Alles op wieltjes 

zaterdag 3   

zondag 4   

maandag 5 Pinstermaandag 

dinsdag 6   

woensdag 7   

donderdag 8   

vrijdag 9   

zaterdag 10   

zondag 11  Vaderdag 

maandag 12   

dinsdag 13   

woensdag 14   

donderdag 15 Medisch onderzoek (selectieven) 

vrijdag 16   

zaterdag 17   

zondag 18   

maandag 19 Schoolreis kleuterschool 

dinsdag 20 Laatste keer naschoolse sport 

woensdag 21   

donderdag 22   

vrijdag 23 Laatste dag warme maaltijden - Einde proefwerken -  Jarigen van de maand 

zaterdag 24   

zondag 25   

maandag 26 Overstapvoormiddag - Raad van Bestuur 

dinsdag 27 Waterdag kleuterschool - Sportdag lagere school - Schoolraad - Ouderraad 

woensdag 28   

donderdag 29  Oudercontact - Receptie L6 

vrijdag 30 Viering einde schooljaar - Begin zomervakantie om 12.00 uur 
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INTERDIOCESANE EN ANDERE PROEFWERKEN 

Juni = examenmaand  

In de klas wordt de leerstof 

nog eens herhaald.  In de 

lagere leerjaren is het 

meestal niet nodig om thuis 

nog extra te oefenen.   

Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen een 

planning mee naar huis voor de proefwerken 

waarvoor ze nog moeten leren. 

Woensdag 14 juni en donderdag 15 juni doen de leer-

lingen van het zesde leerjaar mee aan de interdiocesa-

ne proefwerken. 

In heel Vlaanderen krijgen leerlingen van de vrije scho-

len eenzelfde proefwerk voor wiskunde, Nederlands en 

wereldoriëntatie.   

De proefwerkperiode eindigt op vrijdag 23 juni. 

DE LAATSTE WEEK … 
We willen het schooljaar op een leuke manier afsluiten.  

Daarom dat we tijdens de laatste schoolweek van juni nog 

enkele speciale activiteiten gepland hebben. 

Maandag 26 juni hebben we een overstapvoormiddag.  Alle 

kinderen gaan al eens  kennismaken met de juf of meester 

van volgend schooljaar. 

Dinsdag 27 juni hebben de leerlingen van de lagere school 

een hele dag sportdag in de Borre. Picknick meegeven! 

Woensdag 28 juni  is de grote opruim– en uitdeeldag.   

Donderdag 29 juni mogen, tussen 18.00 en 20.00 uur, de 

werkjes (kleuters) en de rapporten (lagere school) afgehaald 

worden.  Hier wordt geen aparte uitnodi-

ging voor meegegeven! 

Om 20.30 uur nemen we met een  re-

ceptie afscheid van de leerlingen van 

het zesde en van hun ouders. 

Vrijdag 30 juni  is er de dankviering in de 

parochiekerk en bellen we om  

12.00 uur het schooljaar uit en begint 

een - hopelijk zonnige - deugddoende 

vakantie.  Er is nog toezicht tot 13.00 uur. 

VOOR DE KLEUTERSCHOOL 
Op maandag 19 juni  (om 9.00 uur) gaan alle 

kleuters op schoolreis naar de binnenspeeltuin 

Pretland in Linter.  

Om alle kleu-

ters makkelijk 

te herkennen, 

vragen we 

dat alle kleu-

ters een blau-

we   

t-shirt zouden 

dragen.   

Ze brengen een rugzakje mee met 1 drankje, 

een drinkbus met water,  een 10-uurtje en een 

vochtig washandje in een plastic zakje.  De 

kostprijs bedraagt 17 euro, inbegrepen frietjes 

met vlees, drankje en ijsje,  de toegang en de 

verplaatsing. 

Tegen 16.00 uur zijn de kleuters terug op 

school. 

Op dinsdag 27 

juni  is het water-

speeldag voor de 

kleuterschool.  De 

hele speelplaats 

wordt dan omge-

toverd in een 

echt waterpara-

dijs.  Meer info komt op het weekbriefje. 

VOOR HET ZESDE LEERJAAR... 
Noteer alvast zaterdag 24 juni in je agenda.   

We trekken er voor een laatste keer op uit! 

Zon, zee, strand en plezier staan op het pro-

gramma!  Dit wil je niet missen... 

SCHOOLJAAR 2017-2018: VRIJE DAGEN EN STUDIEDAGEN 
Vrije dagen: 

• maandag 2 oktober 

• maandag 30 april 

Studiedagen: 

• woensdag 25 oktober 

• woensdag 28 februari 

• woensdag 2 mei 
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Vrijdag 23 juni:  

Laatste warme maaltijd. 

*** 

Woensdag 29 juni: 

Afhalen werkjes en rapporten  

tussen 18.00 uur en 20.00 uur 

Om 20.30 uur afscheidsreceptie  

voor de leerlingen van het zesde en hun ouders 

*** 

Vrijdag 30 juni:  

Dankviering in de kerk om 9.00 uur 

Start van de zomervakantie om 12.00 uur, 

opvang tot 13.00 uur. 

Bergstraat  18 
3360     Bierbeek 

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

Vrije School 'De Kinderberg' Bierbeek 


