Kinderbergnieuws
Nieuwsbrief september 2017

Vrije School Bierbeek
Geplande evenementen

Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek
www.vrijeschoolbierbeek.be

2-9-2017
Kaftcafé van de ouderraad

KLAMME HANDEN

5-9-2017

KROP IN DE KEEL

Oudercontact lagere school
18.00 uur: L2
18.30 uur: L3
19.00 uur: L5
19.30 uur: L4
20.00 uur: L6
20.30 uur: L1

MIJN HART BONST LUID
EN IK LACH TE VEEL.
ZENUWACHTIG.
KINDERACHTIG.

2-10-2017

IK KAN HET ECHT NIET AAN.

Vrije dag

ZULLEN WE MAAR WEER AAN ’T SPELEN GAAN?

8-10-2017

(Liliane Roels)

Eetfeest

Belangrijke mededeling
Beste ouders,
1 september, de start van een nieuw schooljaar vol avontuur, nieuwe
gezichten, oude en nieuwe vrienden.
Het Kinderbergteam is er klaar voor om opnieuw voor een bruisend
schooljaar te zorgen!
De instappers en de directeur hebben alvast een sterke band. Voor
hen is dit hun eerste schooldag in de Kinderberg.

Je krijgt heel wat brieven en
informatie mee op 1 september.
Gelieve deze zo snel mogelijk
door te nemen.

Hartelijke groeten,

Graag krijgen wij ten laatste op
15 september een ingevulde
infofiche en een ondertekend
instemmingsformulier terug.

Het Kinderbergteam

Alvast bedankt!
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Kalender
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Start van het nieuwe schooljaar
Kaftcafé op school (10.00 uur – 12.00 uur)

Oudercontact lagere school

Viering in de kerk (9.00 uur)

Start warme maaltijden
L3 Bibliotheek / Zwemmen 3 / Ouderraad (20.30 uur)
L5-6 Voorstelling ‘Kwartier’ (tegen pesten)
L6 Spel Natuurpunt / Zwemmen 1 / L2 Bibliotheek

L4 Bibliotheek / K1a Bibliotheek
L5 CO2 team / Zwemmen 2
L4 Bezoek Provinciehuis / L5 De Borre + bibliotheek

Scholenveldloop
Zwemmen 1 / Ouderraad ‘Eetfeest’ (20.30 uur)
L6 De Borre
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Verbondenheid is onze prioriteit!
Dit doen we aan de hand van een verhaal. Een verhaal over een schat die
je overal kan vinden: zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat
zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het is of worden kan en hoe het
beter kan. Een schat die verborgen is, maar die je makkelijk kan vinden in
jezelf.

Schooljaar 2017-2018

De kinderen zullen dit verhaal zelf vorm geven en verbondenheid,
samenhorigheid vinden aan de hand van figuurtjes die in de loop van het
schooljaar in de klassen opduiken.

Als ‘Mispunt’ de rust maar niet komt verstoren…

Door dit thema centraal te plaatsen in onze school, willen we preventief
werken rond pesten, fysiek en verbaal geweld, ongepast gedrag.
Daarnaast zullen we leerkrachten nog verder vormen in methodieken die
relaties tussen kinderen versterken en die na conflict voor herstel zorgen.
Heel wat jaarlijks terugkerende activiteiten zullen in het teken van dit
thema worden herwerkt.

INSCHRIJVINGEN
na telefonisch contact
016 46 40 37
Infomoment:
donderdag 22 februari 2018
Inschrijfdag:
woensdag 21 maart 2018
VRIJE DAGEN
maandag 2 oktober 2017
woensdag 25 oktober 2017
woensdag 28 februari 2018
maandag 30 april 2018
woensdag 2 mei 2018
EETFEEST
zondag 8 oktober 2017

Je hoort er nog van!

Lopende projecten

SCHOOLFEEST
zaterdag 2 juni 2018

Volgende projecten blijven lopen en worden nog verder uitgewerkt:
• Schrijfdans: In de kleuterschool wordt schrijfdans verdergezet.
• Buitenspel: Bewegend leren en lerend bewegen in de
kleuterschool en de onderbouw.
• Klimaatproject: L5 neemt het voortouw om de CO2-uitstoot van onze school te verkleinen. Ze zullen
hiervoor beroep doen op de andere klassen.
• Ralfi-lezen en Ralfi-rekenen: Extra oefenkansen voor de kinderen van L1-2-3. De basisvaardigheden
worden op een speelse manier ingeoefend.
• Vreemdetaleninitiatie: In L3-4 krijgen de kinderen op een speelse manier vreemde talen aangeboden.
Pas in L5-6 wordt het Frans echt aangeleerd.
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Nieuwe en bekende gezichten
Instapklas
K1
K2
K3

juf Lies
juf Hanne
juf Tamara
juf Lieselotte (wordt de eerste weken van het schooljaar vervangen door juf Sarah)

Kinderverzorgster
juf Tina
Zorgjuf instapklas-K1 juf Magali
Kikkerklas K2-3
juf Martien
L1
L2
L3
L4
L5
L6

juf Leen en meester Hans
meester Vic en juf Marijke (wordt in september vervangen)
juf Larissa en juf Sarah
juf Els en juf Ann
juf Evelien en juf Veerle
juf Kathy en juf Lieve

Beweging
Zorgcoördinator
Opvang
Onderhoud
ICT
Administratie
Directeur

meester Gunther, meester Toon en juf Marijke
juf Katrien
Eliane en Ludo
Karla
meester Luc
Griet, Chantal en meester Toon
meester Peter

Ouderavond
Op dinsdag 5 september is een ouderavond gepland voor alle leerjaren
van de lagere school. Voor elk leerjaar is er een half uur voorzien om
wat uitleg te geven over de gebruikte methodes, de manier van werken
en ook om enkele praktische afspraken te maken. Omdat de tijd vrij
kort is, willen we stipt op tijd beginnen.
De planning vind je op pagina 1 van deze nieuwsbrief.

Bergstraat = fietsstraat
Op 4 september wordt er een stelling geplaatst aan het witte huis (overkant van de straat, nummer 19). Dit
zou voor hinder kunnen zorgen op het voetpad. De stelling wordt geplaatst tijdens de schooluren zodat dit
’s ochtends en ’s avonds niet voor extra verkeersoverlast zorgt.
Er werd hard gewerkt de afgelopen weken om de nieuwe voetpaden tijdig klaar te krijgen. Het
dolomietenstuk aan de weide zal pas ten vroegste in 2019 heraangelegd worden. Tot die tijd kan het voetpad
aan de overzijde van de straat gebruikt worden. De straat kreeg nieuw asfalt met een rode
fietssuggestiestrook. De kus & rij-zone werd uitgerust met een fietsenstalling voor de ouders. De belijning
wordt zo snel mogelijk gefinaliseerd.
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In de tweede helft van september worden er dynamische verkeersborden geplaatst om aan te duiden op
welke tijdstippen één- of tweerichtingsverkeer van toepassing is. We geven je alvast mee wanneer er tijdens
schooldagen éénrichtingsverkeer zal gelden in de Bergstraat - tussen de Dorpsstraat en de Beekstraat in de
richting van de Ruisbroekstraat:
maandag, dinsdag en donderdag:
• 07.30 u – 09.00 u
• 15.30 u – 17.00 u
woensdag:
• 07.30 u – 09.00 u
• 11.00 u – 12.00 u
vrijdag:
• 07.30 u – 09.00 u
• 14.30 u – 16.00 u
Buiten deze tijdstippen geldt tweerichtingsverkeer.
De voetweg langs de Gareelstraat zal verbeterd worden. Daarna is ook het knuppelpad aan de beurt tussen
de Gareelstraat en het Dorpsplein via het Boulevarreke.
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze
slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien
de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.
Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen.
De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Warme maaltijden
Warme maaltijden zijn te verkrijgen vanaf maandag 11 september. Bestellingen voor het eerste trimester
graag ten laatste op dinsdag 5 september doorgeven. Dit schooljaar werken we weer samen met Traiteur
Beutels. Op onze website kan je het menu terugvinden, evenals informatie over de allergenen.

Fruit en koeken
Dit schooljaar nemen we geen deel aan het Tutti Frutti project omdat de kans klein is dat het gesubsidieerd
zal worden. Er zal dus op vrijdag geen fruit meer geleverd worden. Toch willen we fruit blijven promoten op
school. Daarom willen we vragen om op maandag, woensdag en vrijdag een stukje fruit mee te geven. Op
dinsdag en donderdag mogen kinderen een koek eten.

Ouderraad
Op dinsdag 12 september om 20.30 uur houdt de ouderraad haar
startvergadering. Iedereen die met een open geest positief wil meedenken
over de werking van de school, over hoe we het nog beter kunnen maken
voor de kinderen, is van harte welkom. Een goed werkende ouderraad
maakt de school sterker.

ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be
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Bierbeekse veldloop
Op dinsdag 26 september nemen alle lagere schoolkinderen van Bierbeek deel aan de scholenveldloop. De
sportdienst van de gemeente steekt het hele programma in elkaar. In de voormiddag zijn de leerlingen van
het eerste, tweede en derde aan de beurt. Zij worden opgehaald door de gemeentebus. Na de middag
lopen de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Zij maken de verplaatsing met de fiets. Voor het
startschot afgaat, krijgen de kinderen een opwarming. Bij de wedstrijd wordt steeds een deel van de
afstand voorgelopen door de begeleiders. Ons motto is: meedoen is belangrijker dan winnen, maar... we
gaan toch ons uiterste best doen!

Wanneer de school uit is…
Om de ‘avondspits’ aan de schoolpoort zo vlot mogelijk te laten verlopen, herinneren we je graag aan de
afspraken hierover:
1. Na schooltijd gaan de fietsers eerst door de poort naar buiten (fietsrij)
2. Daarna volgen de kinderen die alleen naar huis gaan (alleen-naar-huisrij)
3. Daarna mogen de ouders naar binnen. We vragen de ouders om op het voetpad te wachten tot de
eerste twee rijen buiten zijn. Alvast bedankt om je aan deze regeling te houden.

Stand van zaken verbouwingswerken
Tijdens de vakantie werd de nieuwe trap geplaatst en werd ook de eerste verdieping van
het oude schoolgebouw aangepakt. Op 1 en 4 september moeten nog wat zaken worden
afgewerkt.
Pas in de herfstvakantie worden de lokalen geschilderd, omdat het pleisterwerk nog moet
drogen.

Nieuwsbrief digitaal!
Elke maand maken we een nieuwsbrief met alle activiteiten die er die maand gepland zijn. Deze eerste
kreeg je op papier. De volgende nieuwsbrieven worden echter digitaal verstuurd. Je kan hiervoor je
e-mailadres(sen) doorgeven op het inlichtingenblad. De nieuwsbrief wordt ook elke maand op de website
geplaatst.
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