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 Kinderbergnieuws  
 Nieuwsbrief april 2018  

 

Vrije School Bierbeek 
Bergstraat 18 – 3360 Bierbeek 

www.vrijeschoolbierbeek.be 

 

 
 

Feedback communicatie 

Omdat we jullie goed willen informeren, steken we heel wat tijd en energie in mails, nieuwsbrieven, bergkrant, 

blogs en website. We vragen ons echter af of onze communicatie wel altijd goed aankomt en welke kanalen de 

efficiëntste zijn. Graag jullie feedback hierover! 

 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je een google-formulier. Dit kan je anoniem invullen. 

Liever op papier? Op vrijdag 30 maart vind je het formulier ook in de boekentas.  

Graag terug na de paasvakantie! 
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Kalender 

Zo 1  

Ma 2 

Paasvakantie
 

Di 3 

Wo 4 

Do 5 

Vr 6 

Za 7 

Zo 8 

Ma 9 

Di 10 

Wo 11 

Do 12 

Vr 13 

Za 14  

Zo 15 
 

Ma 16 L3 start zacht onthaal / K1a zacht onthaal /  L4 naar Belang Van Limburg 

Di 17 L6 wandeling Natuurpunt / naschoolse sport 2
de

-3
de

 graad / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 18  

Do 19 K2 + L2 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 20 L5 bibliotheek 

Za 21  

Zo 22  

Kinderberg-anti-pestweek 

Ma 23 startmoment
(intro mispunt) 

/ K2 medisch onderzoek
(deel 1)

 / K1b bibliotheek 

Di 24 L5 medisch onderzoek
(deel 1)

 / K1a + L3 bibliotheek / zwemmen 3 / naschoolse sport 2
de

-3
de

 

graad 

Wo 25  

Do 26 K1 medisch onderzoek (op school) / zwemmen 1 / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 27 slotmoment
14.45 uur 

Za 28  

Zo 29  

Ma 30 Vrije dag! 

Je krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten. 

Vooruitkijken? Raadplaag onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be    
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Activiteiten in de kijker 

 

 

Zacht onthaal 
Het was alvast een traditie om zacht onthaal te organiseren voor de net 

ingestapte peuters. Omdat dergelijk onthaal zoveel voordelen biedt naar het 

welbevinden van de kinderen, testen we het nu ook uit in het derde leerjaar.  

Vanaf 8.30 uur kunnen kinderen rustig de klas in om de juf nog wat te helpen, 

hun boekentas alvast leeg te maken, huiswerk af te geven, wat te lezen of een 

spelletje te spelen. Een ideale kans ook voor ouders om de leerkracht te vinden 

voor een korte babbel! Om 8.45 uur start de les zoals gewoonlijk.  
 

Verloren voorwerpen-shop 
Op vrijdag 30 maart, vlak voor de paasvakantie, stallen wij alle verloren & gevonden 

voorwerpen uit. Kom alstublieft kijken en neem mee wat van jou is! 

 
 

Verbondenheid 

Het hele schooljaar werkten de kinderen 

rond verschillende facetten van 

verbondenheid. Tijdens onze anti-

pestweek van 23 tot 27 april komen de 

kinderen er achter dat ‘Mispunt’ nergens 

bij hoort en alleen is. Laten we dit zomaar 

gebeuren? 

• Startmoment op maandag 23/4 om 8.45 uur. 

Alle kinderen komen in ‘hun’ kleur naar school. 

 Ook (groot)ouders zijn welkom op dit moment! 

• Slotmoment op vrijdag27/4 om 14.45 uur. 

Ook (groot)ouders zijn welkom op dit moment! 

 

 

  

Vacatures 

Wij zoeken een begeleid(st)er voor de huiswerkklas. Ben jij of ken jij iemand die 

 

• kindvriendelijk én consequent is, 

• vrij is op dinsdag én donderdag van 16.15 tot 17.15 uur  

• en wil wijk-werken of vergoed worden als vrijwilliger?  

 

Neem dan snel contact op! 

 

Onze vacature staat ook op VDAB en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
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Voor het schoolfeest van 2 juni zoeken wij fluwelen stof voor de inkleding van het 

podium. Dit mogen grote stukken zijn of restjes. De kleur maakt niet uit. 

Op dinsdag 24 april en dinsdag 8 mei houden we om 20 uur een naai-avond.  

We naaien dan de stukken stof aan mekaar voor het decor van ons schoolfeest. (Groot)ouders 

die graag willen helpen, mogen altijd contact opnemen met juf Lieselotte. 

 

Op maandag 28/5 bouwen we het podium op. We zoeken ouders die mee willen helpen. 


