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Kinderbergnieuws 
Nieuwsbrief november 2017 

 

Vrije School Bierbeek 
Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek 

www.vrijeschoolbierbeek.be 

 

Beste lezer, 

herfstvakantie 

de eerste vakantie van het schooljaar 

even loslaten 

even wat anders 

spelen! 

een boswandeling of languit in de zetel 

Veel leesplezier! 

Het Kinderbergteam 

 

 

  

 

Kort overzicht 

Maandag 6-11-2017 

Inschrijving oudercontact 
(lees meer op pagina 5) 

Vrijdag 17-11-2017 

Lichtjeswandeling ouderraad 
(lees meer op pagina 3) 

Vrijdag 24-11-2017 

Blauwe dag!  
(lees meer op pagina 5) 

 
 

 
 

Bedankt! 
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Kalender 

Wo 1 

Herfstvakantie Do 2 

Vr 3 

Za 4  

Zo 5  

Ma 6 19.30 uur: Inschrijving voor het oudercontact  

Di 7 Zwemmen 3 / naschoolse sport K2-K3 / huiswerkklas L4-L5-L6 

Wo 8  

Do 9 Medisch onderzoek K3 / zwemmen 1 

Vr 10  

Za 11  

Zo 12  

Ma 13 Bibliotheek K1b 

Di 14 Bibliotheek K1a / naschoolse sport K2-K3 / huiswerkklas L4-L5-L6 

Wo 15  

Do 16 Bibliotheek K2 / zwemmen 2 / bibliotheek L2 / huiswerkklas L4-L5-L6 

Vr 17 Lichtjeswandeling van de ouderraad 

Za 18  

Zo 19  

Ma 20 Voorleesweek 

Di 21 De Borre L1 – L2 / zwemmen 3 / naschoolse sport K2-K3 / huiswerkklas L4-L5-L6 / 

bibliotheek L4 

Wo 22  

Do 23 Zwemmen 1 / huiswerkklas L4-L5-L6 

Vr 24 Blauwe dag 

Za 25  

Zo 26  

Ma 27  

Di 28 Bibliotheek L3 / naschoolse sport K2-K3 / huiswerkklas L4-L5-L6 

Wo 29  

Do 30 Bibliotheek L1 / zwemmen 2 / huiswerkklas L4-L5-L6 

U krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten. 
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Activiteiten in de kijker 

 

Lichtjeswandeling van de ouderraad 

Een magische tocht tussen licht en donker...... 

Op vrijdag 17 november word je ondergedompeld in magie, van horen en 

zien, van licht en donker. 

Ga alvast op zoek naar een stevige zaklamp, een lantaarn of een lampion en 

zet je laarzen al maar klaar! 

Uitnodiging en inschrijfformulier volgen! 

Er wordt een korte en een lange wandeling voorzien. 

Voorleesweek 

‘Iedereen Leest’ wil iedereen aansporen om voor te lezen. 

Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert.  

Omdat voorlezen nieuwe werelden opent.  

Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.  

Dit jaar zet ‘De voorleesweek’ de voorleespapa's in de kijker.  

Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens extra voor, thuis of op school.  

Hoe meer voorleesplezier, hoe beter! 

 

 

Sprookjes enzo en theater Tieret – Achter de spiegel – De Borre – L1&L2 

Sprookjes enzo & Tieret nemen onze kinderen van het eerste en tweede 

leerjaar mee langs wegen vol verdwaalde gedachten en vervaagde 

herinneringen. Naar daar… waar vergeten woorden gefluisterd en vervlogen 

dromen gekoesterd worden. Naar daar… achter de spiegel. 

 

Graag gezien! 

De donkere maanden komen er aan! Fietsers en automobilisten, neem uw voorzorgen! Zien en gezien worden! 

  



   

  Pagina 4 van 5 

   
 

Fruitproject 

Het fruitproject wordt dit schooljaar niet 

gesubsidieerd door de Tutti-Frutti-

subsidie. Toch willen we fruit blijven 

promoten bij onze kinderen. Daarom 

organiseren we na de herfstvakantie 

gedurende 10 weken op vrijdag een 

fruitmoment in de kleuterklas. De school 

zal het fruit hiervoor aankopen. Dit wordt 

een gezellig en gezond moment! 

 

In de lagere school trekken we de lijn door maar verwachten we dat ouders 

op maandag en vrijdag voor een gezond tussendoortje zorgen: een stuk fruit, 

een wortel, komkommer, … Handig en lekker! Wij bieden elk kind van de 

lagere school daarom een gratis en fruitige snackbox aan. 

 

De Kinderberg loopt vol giraffen! 

De giraf heeft heel weinig natuurlijke vijanden, heeft een hart van wel 11 kilogram 

en kijkt door z’n lange nek verder dan heel wat andere dieren. Wie neemt hier een 

voorbeeld aan? 

Met het jakhals-girafproject leren wij kinderen om conflicten constructief aan te 

pakken, leren we hen geweldloos communiceren en verbindingen zoeken tussen 

elkaar. Dit doen ze door te praten over: 

1. wat er echt is gebeurd. Wat hebben ze gehoord en gezien? 

2. wat ze daarbij voelden. Welke gevoelens hadden ze? 

3. wat er nodig is om weer verder te kunnen. Welke behoeften zijn er? 

4. wat ze wensen. Welke verzoeken hebben ze? 

Het stappenplan wordt in de klas aangeleerd en bouwt zich doorheen de leerjaren 

op. Op de speelplaats visualiseren we de stappen van conflictbemiddeling voor de 

kinderen op een bord. Kom maar eens kijken! 

       
 

 

U vindt een link  

op onze website 

naar een filmpje hierover.  

Frederik Imbo  

legt het waarom en hoe  

van dit project  

op een volwassen niveau uit.  

 

 

Wij zoeken 

(GROOT)OUDERS DIE 

HET SCHOOLZWEMMEN MEE 

KUNNEN BEGELEIDEN 

omkleden van de kleinsten 

observeren aan de kant 

op dinsdag of donderdag 

 

 

Volg de blogs van onze 

klassen op 
www.vrijeschoolbierbeek.be 
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Verbondenheid 

Dit schooljaar startten we een verhaal op van verbondenheid. Een verhaal over een 

schat die je overal kan vinden. Begin oktober sloten we de eerste maand af met de 

witte dag en vierden we het feest van het compliment, de alstublieft, dankjewel en 

goedemorgen! 

Tijdens de maand oktober werkten we rond ‘geweldige kinderen’. Maandag 23 

oktober afsloten we de paarse dag af onder leiding van het tweede leerjaar. Een 

verslag hiervan vind je op onze website bij ‘spots aan’. 

 

In november werken we het mannetje ‘Heerlijk eerlijk’ uit.  

Op de BLAUWE DAG (vrijdag 24 november) spelen we spelletjes en leren we 

het belang van eerlijk spel. We vragen de kinderen om die dag een blauwe 

broek aan te doen. Ook deze dag sluiten we af met een gezamenlijk moment 

om 14.45 uur waarop ook ouders en grootouders welkom zijn. We vieren op 

dat moment ook de jarigen van november. 

Oudercontacten 

In november nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek. Om u het 

vervelende wachten zoveel mogelijk te besparen, werken we met 

inschrijvingen.  

Net als vorig schooljaar zullen die inschrijvingen digitaal gebeuren via een 

doodle-formulier.  

Op maandag 6 november wordt om 19.30 uur de link doorgestuurd om een 

afspraak te maken.  

 

Hieronder enkele aandachtspunten:  

• We voorzien 10 minuten per kind. Indien de leerkracht vermoedt dat 

10 minuten te kort zal zijn, zal u gecontacteerd worden en moet u 

geen afspraak via de doodle maken. 

• De leerkrachten bereiden het gesprek voor, maar we verwachten van 

ouders ook een voorbereiding. Denk alvast eens na wat u de leerkracht kan meegeven over het karakter, 

de vaardigheden, … van uw zoon of dochter. Mogelijks heeft u zelf heel wat concrete vragen aan de 

leerkracht. Zo wordt het oudercontact een echt gesprek! 

• Voor elke klas is er een aparte link, d.w.z. dat u -indien u meerdere kinderen op school heeft- er voor kan 

zorgen de afspraken in de verschillende klassen op elkaar aansluiten. Zorg er wel voor dat er minstens 10 

minuten liggen tussen het vooropgestelde einde van het eerste contactmoment en het begin van het 

volgende contactmoment. 

• Co-ouders spreken af wie de afspraak maakt; wij vinden het fijn dat ze samen op het overleg zijn.  

• Zet op de doodle de naam van het kind in plaats van je eigen naam. Dat is duidelijker voor de leerkrachten. 

Let op, ouders van tweelingen maken twee afspraken.  

• De doodle is zo ingesteld dat anderen niet kunnen zien wie al een afspraak heeft, dat je maar één moment 

kan aanklikken en dat -eens het moment door iemand gereserveerd is- dit door niemand anders kan 

aangeklikt worden. Wie niet kan komen, kan dat ook aangeven.  

• Er wordt geen bevestiging van de afspraak gestuurd. 


