warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige ontwikkeling van elk kind

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF / SEPTEMBER 2018

Wat een zomer!

Vrije dagen

We verwachten dan ook evenveel warmte
tijdens het nieuwe schooljaar!
We starten dit schooljaar met een nieuw
logo. Dank aan Dieter (papa van Gloria en
Malena) voor de prachtige creatie!
Onze website kreeg ook een flinke facelift.
Vanaf 1 september gaat deze online.
Dit schooljaar gaan de kinderen samen op
stap, op zoek naar zichzelf, vriendschappen
en wijsheid. Want leergierig zijn we!

maandag 1 oktober
woensdag 10 oktober
maandag 4 februari
woensdag 27 maart
woensdag 15 mei

Feesten

eetfeest
zondag 7 oktober

We hopen ook dat jullie, ouders en
grootouders, met ons mee willen stappen!
kinderfuif
vrijdag 25 januari

Belangrijke
mededeling

Je krijgt heel wat brieven en
informatie mee op 3
september.
Gelieve deze zo snel mogelijk
door te nemen.
Ook vragen wij dit schooljaar
opnieuw alle gegevens op.
Zo maken we onze
administratie conform de
nieuwe privacywetgeving.
Even wat schrijfwerk dus …
Graag krijgen wij ten laatste
op 14 september alle
formulieren terug.

schoolfeest
zaterdag 18 mei

www.vrijeschoolbierbeek.be

Alvast bedankt!
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opendeurdag KS en L1 18.00 uur

eerste schooldag / op de koffie 8.00- 9.00 uur

naschoolse sport L1-2
startviering 9.00 uur / infomoment LS 18.00-21.30 uur

naschoolse sport L3-4-5-6
zwemmen 3
zwemmen 1 / bibliotheek L2 + L6 / naschoolse sport L1-2 / huiswerkklas L4-5-6
bibliotheek L4 / plantjesverkoop Kom Op Tegen Kanker

naschoolse sport L3-4-5-6
Natuurpunt L6 / De Borre L3 / huiswerkklas L4-5-6
bibliotheek K2 / zwemmen 2 / naschoolse sport L1-2 / huiswerkklas L4-5-6
Eurocomité L5 / STRAPdag

veldloop kleuters / naschoolse sport L3-4-5-6
veldloop lagere school / huiswerkklas L4-5-6
workshop afvalverwerking K2-K3-L1-L2
zwemmen 1 / naschoolse sport L1-2 / huiswerkklas L4-5-6 / babbelcafé mobiliteit 20.00 uur
startdag Klimaatbende L5

facultatieve verlofdag

Je krijgt nog een (nieuws)brief mee van de meester of de juf met meer details over de klasactiviteiten.
Vooruitkijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be

www.vrijeschoolbierbeek.be

Activiteiten in de kijker
Eerste schooldag / op de koffie
De leerkrachten brengen een grote rugzak mee met daarin de gepaste
schoen voor elke activiteit en uitstap die we dit jaar plannen. Ze nodigen
de kinderen uit om mee te ontdekken waar we heen trekken.
Voor de mama’s en papa’s schenken we graag een kopje koffie uit en
nemen we de tijd om naar jullie wilde vakantieverhalen te luisteren.

Infomoment LS – 7 september
Iedereen welkom in de klas om te luisteren wat de lagere school allemaal
plant, wat de kinderen nodig hebben, wat kan, moet, mag, …
• 18.00 uur L2
• 18.30 uur L4
• 19.00 uur L5
• 19.30 uur L3
• 20.00 uur L6
• 20.30 uur L1
Voor ouders die tussenin even moeten wachten, voorziet de ouderraad
een ouderbar. Meteen een kans om kennis te maken met de leden en de
plannen van de ouderraad!

Zwemouders
Door een nieuwe regeling in het zwembad, moeten we verplicht een begeleider aan
de rand van het zwembad voorzien. De leerkrachten zetten we liefst in om de
kinderen zwemles te geven!
We zoeken dus nog steeds (groot)ouders die het zwemmen mee willen begeleiden.
Voel je je geroepen?
Laat het ons weten via directie@vrijeschoolbierbeek.be of het google-formulier (in
bijlage).

Huiswerkklas
De huiswerkklas wordt dit schooljaar opgenomen door juf Evelien (dinsdag)
en juf Leen (donderdag).
We starten meteen na het laatste lesuur en eindigen om 16.45 uur.
De huiswerkklas is enkel voor kinderen van L4, L5 en L6 en is beperkt tot 25
kinderen. Meer info op 3 september via de boekentassen!

Woensdagopvang
De woensdagopvang op school is gratis tot 12.00 uur.
• tot 12.30 uur > € 0,75
• tot 13.00 uur > € 1.5
• tot 16.00 uur > € 6.5
• tot 18.00 uur > € 11.5
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Vanaf de derde week van september wordt de opvang tussen 16.00 uur en 18.00 uur enkel nog georganiseerd indien
meer dan 3 kinderen zich hiervoor op jaarbasis inschrijven.
Inschrijven kan je doen via de inlichtingenfiche die je op 3 september mee krijgt. De eerste twee weken blijft juf
Eliane sowieso tot 18.00 uur, indien nodig.
Het ‘plan Stekelbees’ moeten we om financiële redenen even opbergen, maar we hebben al een aantal alternatieven
voor een permanente toezichter voor de woensdagopvang. Intussen helpt Juf Eliane ons nog even uit de nood!

Verbouwing gelijkvloers kloostergebouw / maaltijden
In het tweede deel van augustus startte de verbouwing van de gelijkvloerse
verdieping van het kloostergebouw.
De refter en de keuken zijn niet toegankelijk. Warme maaltijden en soep
zijn daardoor niet mogelijk.
Ook de kleuters zullen allemaal in de klas eten. Gezellig!
Wij vragen om in die periode voor lekkere en gezonde boterhammetjes te
zorgen.
Ook de opvang kan niet doorgaan in de refter. We verhuizen deze daarom naar de turnzaal. ’s Ochtends ga je dus
via het groene poortje naar de speelplaats waar juf Eliane jullie met open armen zal ontvangen.
Op 18 september zal de kus- en rijzone niet vrij zijn omdat er chape wordt geleverd met een grote vrachtwagen.
Gelieve daarmee rekening te houden en verderop in de straat te parkeren!

Mobinieuws
Het nieuwe schooljaar moet nog starten en hier zijn we al met ons eerste mobiliteitsnieuws! Het eerste, want vanaf
nu zullen we jullie elke maand verwennen met nieuwtjes, acties en heel wat tips rond verkeer.
Op vrijdag 21 september doet onze
school mee met de jaarlijkse
STRAPDAG van het Octopusplan.
Duizenden kinderen, leerkrachten,
ouders en grootouders uit meer dan
1300 Vlaamse basisscholen komen op
deze dag te voet, met de fiets, step,
gocart, … naar school.
Onze school wil met deze campagne aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en wil
kinderen en ouders stimuleren om vaker te voet of met de fiets naar school te komen. Zich duurzaam verplaatsen
zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en aan de schoolpoort. STRAPpen is bovendien goed voor het milieu,
voor de gezondheid en de zelfontplooiing van jezelf en je kind.
Op deze dag zullen we het aantal STRAPpende kinderen tellen aan de hand van een ludieke actie. Op vrijdag 28
september herhalen we deze actie. Lukt het ons om het dan nog beter te doen?
Bij deze willen we ook graag een oproep doen voor een babbelcafé rond mobiliteit. We zijn op zoek naar
(groot)ouders om samen te brainstormen rond mobiliteit in en rond de school. Ben jij een denker of doener en wil
je graag betrokken zijn, kom dan zeker mee ‘babbelen’ op donderdag 27 september om 20 uur.
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We gaan voluit…!
voor meer speelkansen voor onze kinderen!
• In september starten we een
uitleendienst met spelmateriaal
tijdens de speeltijden. We kunnen dit
realiseren dankzij de inkomsten van
de
wafelverkoop
van
vorig
schooljaar! Bedankt!
• De zone naast de klas van meester
Vic, in het verlengde van de refter,
willen
we
inrichten
als
kleuterspeelzone.
We
plannen
zandkeukentjes, wilgenhutten, …
Voor de realisatie is het nog even
wachten op de nodige subsidies.
• Het idee om het grasveld vaker te
gebruiken (ook wanneer het gras nat
is) blijft een denkpiste. We nodigen
iedereen uit om mee na te denken.
Alle organiseerbare en financieel
haalbare ideetjes zijn dus welkom!
• Verder denken we ook aan rustigere
hoekjes op de speelplaats waar
kinderen die daar nood aan hebben
tot rust kunnen komen tijdens de
pauze.

•
•
•
•
•

voor feest!
Verjaardagen vieren we samen. Maandelijks
voorzien we hiervoor een moment! Hou
onze kalender in het oog!
Wanneer de Sint komt, zetten we ons beste
beentje voor en tonen we onze talenten.
De kinderfuif is een vaste waarde. Ook dit
jaar dus, zelfde concept, zelfde plaats!
Een carnavalsfeest met het thema ‘snoep’
kan niet mislopen, toch?
Op ons schoolfeest nemen we jullie mee op
een reis rond de wereld.

voor een veiligere schoolomgeving!
• Maandelijks vestigen we jullie
aandacht op een onderdeel van
het verkeer (zie vorig artikel). Ook
in de klas zal dit onderwerp aan
bod komen.
• We doen mee aan beide
STRAPdagen! Kom met de fiets of
te voet!
• We plannen fietshersteldagen.
• We dromen ook van een
uitbreiding van de fietsenstalling.
Nu is deze in de zomer te klein.

voor een schooljaar vol leven en leren!
(zoals jullie van ons gewend zijn)
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