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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF / DECEMBER 2018

Tijdens de adventsperiode bereiden we ons voor op het kerstfeest: de herdenking van de geboorte van
Jezus. We tellen ook af naar een periode van rust en samenzijn waarin de warmte en gezelligheid van
familie en vrienden absolute prioriteit krijgen.
Op 3 december steken we met de kinderen de eerste kaars aan om op kousenvoeten -stapje
voor stapje- dichter bij Kerstmis te komen.
In elke klas zullen kerstsokken worden gemaakt die we doorheen de hele school zullen
ophangen.
In de laatste week voor de kerstvakantie zetten we een aantal acties op voor goede doelen. We gaan
zingen, knutselen, kerstkaarten ontwerpen, soep maken, …

Soep op de stoep
Op dinsdag 18 december kan je na schooltijd warme soep komen eten voor 1 euro.
(tussen 16 uur en 18.30 uur)
Op onze stoep zal er dit jaar ook een tweede stand staan van
VZW Overdruksyndroom (zie * laatste pagina voor meer uitleg) Zij verkopen:
snoepzakjes 3 euro
ambachtelijke wafels 5 euro
chocolade zeevruchten 6 euro
Gelieve gepast geld mee te brengen, aub!

Op donderdag 20 december sluiten we het eerste trimester feestelijk af met een kerstviering en maken we
ons op voor de kerstvakantie. De ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom!
Na de viering drinken we samen een warme chocomelk. De kinderen van de lagere school brengen
hiervoor een beker mee. De kleuters krijgen een beker op school.

www.vrijeschoolbierbeek.be

Kalender
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startmoment advent
L5 suikerfabriek / K1b-L4 bibliotheek / L6 De Borre / L1-2 Gymland / L5-6 huiswerkklas /
ouderraad20.00 uur
sinterklaasfeest / L6 bibliotheek / L5-6 huiswerkklas / K2-3 naschoolse sport
L6 EHBO (reanimatie)

L5 bibliotheek
L3 bibliotheek / L5-6 huiswerkklas
K2 bibliotheek
L4 speelgoedmuseum

L3-4 afsluiter ‘samen de voetje omhoog’
L5 vaccinatie op school / K1a ‘kom eens kijken op school’ / L6 soep op de stoep / snoep op
de stoep
K3 bibliotheek
kerstviering9.30 uur
rapport 2 / jarigen van de maand14.45 uur

KERSTVAKANTIE

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
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Activiteiten in de kijker
L6 – De Borre – Digitale wolven
Onze kinderen leren zelf een robot programmeren, brengen hem tot
leven en ontdekken hoe ze hem van op afstand kunnen besturen.
Aan de hand van een grafische interface kan iedereen ze zelf
programmeren. De robot van dienst is de Lego® Mindstorms EV3.
Eerst leren we over robots om er daarna zelf mee aan de slag te
gaan en een echte robotprogrammeur te worden!

L1-L2 – Gymland
Gymland is een initiatief van MOEV. In Gymland krijgen
kinderen uit het eerste en tweede leerjaar de kans om hun
klim- en klautervaardigheden wat bij te schaven.

Sinterklaasfeest
Iedereen heeft TALENT! Ook de Sint en zijn pieten!
Op donderdag 6 december hopen we dat de Sint onze school een bezoekje brengt.
Daar zitten heel wat kinderen met talent.
Na een leuke actieve workshop willen ze die talenten maar al te graag aan de Sint
tonen!

L3-4 - Afsluiter project "Samen voetjes omhoog!"
Na drie leerrijke maanden in het derde en vierde leerjaar sluiten we
het eerste trimester af met een gezellige namiddag waarbij we
"Samen de voetjes omhoog" leggen. Heel wat ontspannende,
muzische, sociale, ... activiteiten staan op het programma!
K1a – Kom eens kijken
Na de kerstvakantie mogen we weer nieuwe
kleutertjes verwelkomen.
De kleine spruiten kunnen op dinsdag 18 december
om 9 uur al eens komen wennen, samen met hun
mama en papa.
Welkom!

Datum infomoment nieuw leerplan
dinsdag 28 mei 2019 – 19.30 uur – op school
Op 1 september 2019 zal onze school werken met een nieuw leerplan: ZILL.
Tijdens het infomoment willen we jullie graag vertellen over onze thematische en cursorische
aanpak, wat er anders zal zijn, maar ook wat vertrouwd blijft.
We blikken dan ook al vooruit naar het schooljaar 2019-2020.
Dan herbekijken we onder andere de zorgwerking, evaluatie (toetsen, observaties) en de rapporten.

www.vrijeschoolbierbeek.be

Warme en koude refters
Misschien hebben jullie de laatste maanden eigen culinaire en organisatorische talenten ontdekt en vinden
jullie de warme maaltijden niet meer nodig…
Mocht dat niet het geval zijn: vanaf 3 december bieden we opnieuw warme maaltijden aan!*
Onze keuken en refter zijn klaar voor gebruik.**
(*)
Kinderen die zwemmen hebben, kunnen dit niet
combineren met een warme maaltijd en kunnen voor die
dag ook niet inschrijven gedurende het hele schooljaar.
Reden daarvoor is dat we onze zwemperiode in het
zwembad niet zelf kunnen bepalen en de bus vanaf dit
schooljaar vroeger vertrekt.
We hebben bekeken of het mogelijk kon blijven om tijdens
niet-zwemweken toch warm te eten maar stelden vast dat
we onvoldoende personeel hebben om dit administratief
bij te houden.

(**)
Het stucwerk, de vloeren en elektriciteit zijn volledig
vernieuwd. De ruimtes zijn nu ook volledig brandveilig en
de keuken voldoet aan alle wettelijke en praktische
vereisten.
De schilderwerken zullen pas gebeuren wanneer het
stucwerk volledig is uitgedroogd. Ook dan pas zullen we de
plinten kunnen plaatsen. Van de schilderwerken zullen
jullie geen hinder ondervinden. Die plannen we in een
vakantie.
Op het meubilair is het nog even wachten. We krijgen
nieuwe, smallere tafels zodat de kinderen niet meer met
hun gezicht naar de muur moeten eten en het middagmaal
een sociaal gebeuren kan worden. Onze nieuwe, kleurrijke
tafels en stoelen worden geleverd na de kerstvakantie.
Voorlopig behelpen we ons dus nog even met wat reserve
tafels en –stoelen.

Met het hervatten van de warme maaltijden lanceren wij ook een
nieuw initiatief. Vanaf 2019 zullen wij de week voor elke vakantie
een vegetarische week inplannen. We maken deze keuze op vraag
van onze kinderen van het vijfde leerjaar, onze klimaatbende.
Ook aan de kinderen die boterhammen eten, zullen we vragen om
die weken zo weinig mogelijk vlees op de boterham te leggen.
Het is niet de bedoeling om van onze kinderen vegetariërs te maken,
maar hen bewust te maken van wat ze eten en de impact van ons
voedsel op het klimaat.
Beste Peter De Donder,
Zoals u weet is er een erg probleem met de uitstoot van de CO2. Dat komt niet alleen door de auto's en de vrachtwagens maar
ook door het kweken van dieren. Onze klas ''de klimaatbende'' wil daar iets aan doen. Daarom is het ons idee om de laatste
week voor elke vakantie een vleesloze week te maken.
Zelf hebben we ook veggie-vlees geproefd en om eerlijk te zijn smaakt het bijna helemaal hetzelfde. De vleessmaak zullen de
kinderen bijna niet missen! We vinden het belangrijk dat de kinderen die boterhammen meenemen ook veggie eten. Daarom
willen we iedereen die veggie-boterhammen meebrengen en die hun veggie-vleesje hebben opgegeten hebben, in de
vegetarische week, een stikker geven.
Hier zijn nog een paar ideetjes van wat je op je boterham kan doen: lekkere eiersalade, choco, speculaaspasta,
muizenkorreltjes, jam, wraps met groentjes, hummus, kaas, ...
met vriendelijke groeten,
De Klimaatbende

Opvang
Vanaf 3 december kan de opvang opnieuw doorgaan in de refter!
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Kalender 2019
2018 loop stilaan ten einde. Hoog tijd dus om onze nieuwe schoolkalender
voor te stellen. Net zoals vorig jaar zijn we creatief aan de slag gegaan met
foto’s van de kinderen. Dit wil je toch echt niet missen!
De prijs voor een kalender (A3-formaat en in kleur) bedraagt 5 euro.

STEM-olympiade
Onze school nam begin november met een aantal kinderen uit het 5de en 6de leerjaar deel aan de Vlaamse
Junior STEM-olympiade.
De Vlaamse Junior STEMOlympiade wil jongeren hun
technologisch
talent
laten
ontdekken, de belangstelling voor
technologie aanwakkeren, de
waardering voor het vakgebied
vergroten, de maatschappelijke
beeldvorming rond technologie
bijstellen, de maatschappelijke
relevantie
van
technologie
aantonen en leerlingen uit het
lager onderwijs stimuleren om
een opleiding in de technologie te
volgen. Ook in technologie kan je
uitblinken!
Tijdens de voorronde kregen de
leerlingen een reeks uitdagende
en maatschappelijk relevante
meerkeuzevragen voorgeschoteld.
Dit gebeurde op school, onder het
waakzame oog van juf Els en
meester Hans.
Er namen 25861 leerlingen deel
uit 614 scholen!
Van de 11 deelnemers
uit ons 5de en 6de leerjaar haalden
er maar liefst 5 kinderen de top!
(3% met de beste resultaten)
De 56 leerlingen met de hoogste
score werden geselecteerd om
het tegen elkaar op te nemen in
de finaleronde op 1 december in
de gebouwen van het Ministerie
van Onderwijs.
Wij zijn heel fier dat Jaane Driessens één van die finalisten is. Proficiat, Jaane! Zet hem op!
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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

(*)
Tarlov-cysten en overdruksyndroom zijn een nog onbekende aandoening, die zeer zwaar wordt onderkend.
Helse (hoofd)pijnen ontwikkelen, zenuwuitval krijgen in benen en bekken en uiteindelijk je dag in bed moeten
doorbrengen…
Het is slecht een greep uit het leven van de patiënten.
Helaas is er nog geen afdoende oplossing gevonden om de aandoening te behandelen. Ook de oorzaak is nog
onbekend.
Het doel van de VZW:
wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak, onderliggende mechanismen en behandeling financieren
de aandoening bekend maken en informatie verstrekken
de patiënten (vooral morele) bijstand bieden
www.overdruksyndroom.be
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