warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige ontwikkeling van elk kind
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Facultatieve verlofdag!
L4 Fiets&fun / L6 werkdag Natuurpunt / huiswerkklas L5-6 / ouderraad20 uur
K3 De Borre / zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6 / L1-2 naschoolse sport
Dag van de leerkracht
Mosselfeest
L3 naar het bos? / L3-4-5-6 naschoolse sport
K1b + L4 bibliotheek / zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6 / K1 zwemmen
Pedagogische studiedag
zwemmen 1 / L2 + L6 bibliotheek

week van het bos / L5 STEM-klassen
Ma 15 K1 + L3 naar het bos / L3-4-5-6 naschoolse sport
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31

L3 bibliotheek / L3 naar het gemeentehuis
K3 bibliotheek
K2 bibliotheek / K1 sportdag / zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6
L4 Provinciehuis + museum M

zwemmen 3 / L5 bibliotheek / K2-3-L1-2: Wat is er aan de hand in Viesvuilland?

zwemmen 1 / L1 bibliotheek
L4 naar het bos? / rapport 1 / grootouderwandeling / we vieren de verjaardagen!14.45 uur

herfstvakantie

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

JE VINDT HIER OA REEDS DE OUDERCONTACTEN VAN NOVEMBER!

www.vrijeschoolbierbeek.be

Activiteiten in de kijker
L6 – Werkdag Natuurpunt
Als peter van de Bierbeeksevallei maken de leerlingen van het zesde leerjaar aan de
hand van een spel kennis met Natuurpunt: hun doelstellingen, activiteiten, … Ze
worden warm gemaakt om zelf ook aan de slag te gaan. Tijdens de werknamiddag
voeren ze mee hooi af of ruimen snoeihout om planten en dieren meer kans te geven
op een nieuwe biotoop.

K3- De Borre – Kunst in zicht - Ertussenin
Multidisciplinair kunstenaar Katrien Oosterlinck heeft in opdracht van Kunst in Zicht
een geweldig kunsteducatief project voor kleuters ontwikkeld. Oosterlinck maakt
participatieve voorstellingen die vertrekken vanuit beeldende kunst en dans. Ze zet
kunst in als middel voor contact: met het eigen lichaam, met anderen en met de
omgeving.
Tijdens ‘Ertussenin’ spelen onze kleuters gedurende een hele schooldag met hun
ruimtegevoel en gaan hierbij op zoek naar hun eigen plekje.

Week van het bos: Ravot je rot!
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: het thema voor
dit jaar is … RAVOTTEN! Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons
immers gezonder én creatiever!
Via de routes van het Bosland (google maar eens!) wandelnetwerk ontdek je
een avonturenpad, balschommels in
de
bomen, klimen
klauterbeesten, muziek, bosanimatie, een fotobooth, knutselen en lekkere hapjes en
drankjes. Fantastisch, toch !?

L5- STEM-klassen – Dikkel
Onze kinderen en hun leerkrachten uit het vijfde leerjaar worden in een
vijfdaags ‘STEM-bad’ ondergedompeld.
STEM staat voor een waaier aan technologische, technische, exactwetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen.
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K2-3-L1-2 Wat is er aan de hand in Viesvuilland?
Sorteren en bewust omgaan met afval kunnen we niet vroeg
genoeg leren.
Tijdens de workshop maken de kinderen kennis met de
verschillende soorten afval en hoe ze gesorteerd moeten
worden. Ze worden zich bewust van de problemen die te
veel afval veroorzaken en zoeken samen naar oplossingen.
Afval vermijden, hergebruiken, sorteren en recycleren zijn
de sleutelwoorden.

Multidisciplinair overleg
In oktober plannen we MDO’s voor alle kinderen. Tijdens het
multidisciplinair overleg bespreken leerkrachten, zorgcoördinator en
directeur de sterkten en zwakten van de kinderen. We vertrekken
vanuit het welbevinden van de kinderen, schatten de betrokkenheid
in en kijken naar de competenties. Het is belangrijk dat we bij elk kind
een evolutie kunnen waarnemen. Wanneer dit niet het geval is of
wanneer de ontwikkeling volgens ons te traag loopt, grijpen we in en
bedenken we acties om opnieuw op het juiste spoor te komen. In dit
laatste stadium worden jullie als ouders nauw betrokken.

Grootouderwandeling
Op vrijdag 26 oktober plannen we in de kleuterschool een
wandeling met de grootouders. Na de wandeling is er
natuurlijk nog tijd voor een praatje, een gebakje en een kop
koffie. Meer info volgt!

Mobi-nieuws
In de maand oktober staat het ‘zebrapad’ extra in de kijker.
Iedereen heeft ze al gezien, die witte strepen op de straat, maar wat zijn nu eigenlijk de correcte afspraken en
regels?
Enkele tips en weetjes: Voetgangers hebben voorrang op een
zebrapad wanneer het verkeer er niet geregeld wordt door
verkeerslichten of door een politieagent. Dit betekent echter niet dat
u als voetganger blindelings de straat mag oversteken.
Een voetganger is verplicht om het zebrapad te gebruiken als het zich
op minder dan 30 m. afstand bevindt. Bestuurders (ook fietsers) die
het zebrapad naderen, moeten voorrang verlenen aan voetgangers
die op het punt staan om over te steken of al aan het oversteken zijn.
Hoewel de voetganger voorrang heeft mag hij natuurlijk niet zomaar
de straat oversteken. Hij moet rekening houden met het aankomende verkeer. Door oogcontact te maken met de
bestuurder weet de voetganger dat hij hem gezien heeft en weet de bestuurder ook dat de voetganger wil
oversteken.
Als fietser hebt u geen voorrang op het zebrapad. U kunt uw fiets natuurlijk wel aan de hand nemen en op die
manier het zebrapad als voetganger gebruiken.
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Hartelijke dank aan onze sponsors!

Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek
0496/ 38 62 04 info@waterwilg.be
www.waterwilg.be

Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek
0496/80 96 08 info@ontrackx.com www.ontrackx.com

Jolien De Smet
Uit sympathie
Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek
016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 eric.abts@telenet.be
www.abtseric.be

Schoonmaak van gebouwen vóór oplevering,
woningen vóór en na verhuis, kantoren, ramen
Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek
0478/21 79 11 Scs3@telenet.be

info@datashift.eu
http://datashift.eu

Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek
016/ 35 53 48 info@orbi-pharma.be
www.orbi-pharma.be

Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek
016/35 94 20 korbeek.lo@ing.be

Bierbeekstraat 114, 3001 Heverlee
016/ 22 51 17 info@thermotechnic.be
http://www.thermotechnic.be/

Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek
0486/ 50 66 01 info@jipro.be
www.jipro.be
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Apotheek De Vriendt

Apotheek Van Hulle BVBA

Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert
016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be

Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek
016/46 08 89 bierbeek@apothekengilias.be
www.apothekengilias.be

Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek
016/ 46 24 10 info@dstore.be
www.dstore.be

Bouwwerken Luc Swillen
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp
016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 Lucswillen@telenet.be

TAVERNE FITNESS FEESTZAAL
Bergstraat 10, 3360 Bierbeek
016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com
www.demiester.com

Elektriciteitswerken Rudy Crabbé
Velpestraat 43, 3360 Bierbeek-Opvelp
016/ 73 54 90 - 0475/ 92 54 33
www.continental.be

Algemene Brand Beveiligings Systemen
Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek
016/ 38 99 09

www.vrijeschoolbierbeek.be

Dorpstraat 35D, 3360 Bierbeek

Justus Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven
016/ 31 77 10 bertbeelen@beelenadvocaten.be
www.beelenadvocaten.be

Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek
016/28 40 60 - 0478/78 28 61 info@bestitservice.be
www.BestITService.be

0478/38 78 35 steven@cinegasten.be
www.cinegasten.be

Liselore De Vriendt
Uit sympathie
Dorgpstraat 27, 3360 Bierbeek
016/ 44 90 92

CAFE VANDERVELPEN
“BIJ PAULA”
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek

www.vrijeschoolbierbeek.be

