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

 

 

 

  Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

NIEUWSBRIEF / FEBRUARI 2019 

Spijbelen voor het klimaat doen we niet, maar we dragen wel ons steentje bij! 

Op dinsdag 12 februari 2019 draaien we de verwarming een paar graden minder. Voorzie een dikke trui!  

 

 
Op vrijdag 15 februari 2019 komen we op een milieuvriendelijke manier naar school.  

We organiseren de klimaatflandrien met poolen van op verschillende startplaatsen in Bierbeek.  
meer info >> 

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 
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• Om 8.15 uur start een fietspool van aan cc De VELPE 

naar school. Juf Evelien begeleidt de groep. Zij zal de 

fietsers opwachten vanaf 8.05 uur. 

• Om 8.15 uur start een fietspool van aan het kruispunt 

BEVEKOMSESTRAAT MET DE NIEUWE 

GELDENAAKSEBAAN naar school. Juf Lieselotte en 

Jan Dijkmans (papa van Bram) begeleiden de groep. 

Zij zullen de fietsers opwachten vanaf 8.05 uur. 

• Om 8.15 uur start een fietspool van aan het kruispunt 

KORBEEK-LOSESTRAAT MET DE DREEFSTRAAT naar 

school. Juf Leen en Michiel Maeyaert (papa van 

Wannes en Willem) begeleiden de groep. Zij zullen de 

fietsers opwachten vanaf 8.05 uur. 

• Om 8.30 uur start een wandelpool aan de DELHAIZE IN BIERBEEK-CENTRUM naar school.  Juf 

Tamara en Pieter Willems (papa van Juliette en Remi) begeleiden de groep. Zij zullen de 

wandelaars opwachten vanaf 8.20 uur. 
 

IEDEREEN WELKOM! OP VOORHAND INSCHRIJVEN HOEFT NIET! 
 

 ‘s Avonds wordt er geen pool voorzien. 

 Onze fietsstalling zal niet groot genoeg zijn voor alle fietsen. We voorzien daarom een extra 

buitenstalling op straat. Breng een fietsslot mee!   

 We wachten je aan de schoolpoort op met een heerlijke koffie of warme chocomelk. 

 DE STRAAT ZAL AFGESLOTEN ZIJN VOOR HET VERKEER TUSSEN 8.30 EN 9.00 UUR VAN AAN DE 

DORPSTRAAT TOT AAN DE BEEKSTRAAT. Wie de kinderen toch wil afzetten op de kus&rijzone 

voor de school, doet dit best voor 8.30 uur.  

 

 

 In de week van 25 februari tem 1 maart 2019 eten we vegetarisch. De warme maaltijden op school zullen 

vegetarisch zijn. We vragen ook aan de boterhameters om vegetarisch beleg te voorzien. 

  

Warme maaltijden week van 25 februari tot en met 1 maart. 
 

Ma.25 feb. groentebouillon / ovenschotel met vegetarisch gehakt, broccoli en puree  

Di 26 feb. groentesoep / pasta met quorn en Provençaalse saus  

Do. 28 feb. tomatensoep / veggie balletjes met wortelen en aardappelen  

Vr.1 mrt. bloemkoolsoep  / veggie groentenburger met puree 
  

Onze eerste vegetarische week! 

 

FIETSPOOL 

 

Zorg dat jouw fiets in orde is! 

Ben je zichtbaar? (licht, hesje, …) 

Zorg voor een fietshelm!  

 

Er kan onderweg niet aangesloten worden 

 

De fietspool wacht niet! Wie om 8.15 uur 

niet op het vertrekpunt is, kan niet mee! 
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   Op donderdag 14 februari trekt onze Klimaatbende van het 5
de

 leerjaar er samen met een aantal 

andere klassen op uit om de inwoners van Bierbeek bewuster te maken van de klimaatopwarming.  
 

 

Kalender 

Vr 1 L1 medisch onderzoek / K1 De Borre 

Za 2  

Zo 3  

Ma 4 facultatieve verlofdag 

Di 5 huiswerkklas L5-6
 

Wo 6 L5 bibliotheek 

Do 7 zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6 

Vr 8  

Za 9  

Zo 10  

Ma 11 L3 begin boerderijklas  

Di 12 dikke truiendag / K1b + L4 bibliotheek / zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6 

Wo 13 L3 einde boerderijklas 

Do 14 zwemmen 1 / L6 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 / L5 klimaatactie 

Vr 15 klimaatflandrien / L1+L2, L3+L4, L5+L6 De Borre / rapport 3
 

Za 16  

Zo 17  

oudercontacten 

Ma 18  

Di 19 L3 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 

Wo 20 K3 bibliotheek 

Do 21 K2 bibliotheek / zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6 / infomoment inschrijvingen
19.30 uur 

/  

L3 koeienboerderij 
 

Vr 22 de ouderraad trakteert!
20 uur 

Za 23  

Zo 24  

vegetarische week / samenspeelweek / week tegen pesten 

Ma 25 LS schaatsen 

Di 26 K1a kom eens kijken / L6 doe-beurs / zwemmen 3  

Wo 27 
 

Do 28 zwemmen 1 / jarigen van de maand
 

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

 

 

K1 – De Borre - Wit 

Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een wolk vlinders op de wind. 

De sneeuw verandert de hele wereld, alles wordt... WIT! 

Een ondergesneeuwd sprookje voor de allerkleinsten. Een streelzacht verhaal 

met poppen, acrobatie en magische voorwerpen om met open mond naar te 

kijken. Met je neus in de lucht en soms zelfs holderdebolder ondersteboven. 
van en met Peter Dewel & Annemie Pierlé / Katleen Ravoet (spel), Marcello & Pietro Chiarenza (concept en scenografie), 

Pietro Chiarenza (regie en licht), Michele Moi (muziek), Margot De Group (kostuums en grafisch ontwerp) 
 

L3 – boerderijklassen – De Bonte Beestenboel 

Op maandag 11 februari trekken de kinderen van het derde leerjaar samen 

met hun leerkrachten naar Wortel. Ze zullen er deelnemen aan de 

activiteiten van de boerderij. 

Op woensdag 13 februari komen onze kinderen terug.  

Meer info krijg je nog via de klasleerkracht. 

 

 

Een goed verhaal is als een kameleon: het verandert voortdurend van kleur 

en vorm, maar de kern blijft. Verhalen geven aan jong en oud inzicht, troost, 

wijsheid, spanning en humor; verhalen laten dromen. 

Reeds zes jaar probeert Fonkelvogel, in samenwerking met cc De Borre, de 

vertelkunst opnieuw een plaats te geven in de samenleving. We leven in een 

onrustige en verwarde wereld. Zekerheden gaan wankelen en een groeiende 

angst lijkt steeds vaker onze keuzes te bepalen. Daarom dit festival met 

verhalen die inzicht en inspiratie geven. En daar bovenop natuurlijk 

de ontmoeting: samen luisteren en genieten, met achteraf (bij een goed glas) 

de verhalen na de verhalen. Want de verhalen van gisteren maken de 

verhalen van morgen.  

 

L1+L2 

Er groeit een parel in je 

 

 
 

 

L3+L4 

Wat was er eerst:  

De kip of het ei? 

 

 

 

L5+6 

Wee je gebeente 
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De ouderraad trakteert! 

Aan de vooravond van de Week van de Vrijwilliger bedankt de 

ouderraad iedereen die zich op een of andere manier vrijwillig 

inzet voor de school met een hapje en een drankje. Hielp je in het 

verleden nog niet mee, maar overweeg je om dat in de toekomst 

wel te doen? Kom gerust even kennismaken en je licht opsteken. 

Waar? Taverne De Miester, Bergstraat 10, 3360 Bierbeek 

Wanneer? Vrijdag 22 februari, vanaf 20 uur 

Jij komt toch ook?  

Laat het ons weten via ouderraad@vrijeschoolbierbeek.be of via 

het evenement op Facebook! 
 

 

 

LS – schaatsen 

Op maandag 25 februari gaat de lagere school schaatsen. Vergeet niet om een 

extra paar sokken en handschoenen mee te brengen. Zorg ook dat jouw kind zijn 

of haar schoenmaat kent!  

 

Inschrijvingen voor volgend schooljaar (nieuwe kinderen) 

 

Wij respecteren op alle inschrijfdagen de wachtrij van geïnteresseerde ouders. 

Voor meer informatie over inschrijven, voorrangen, wachtrijen, wachtlijsten, … gelieve contact op te 

nemen met de directeur of aanwezig te zijn op het infomoment. 

Een update van de vrije plaatsen na de inschrijvingen van broers, zussen en kinderen personeel, vind je ten 

laatste op 1 maart op onze website.  
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Wafelverkoop 

In februari-maart organiseert de ouderraad weer zijn jaarlijkse wafelverkoop.  

Naast de traditionele vanillewafels en chocoladetruffels kan je ook chocoladewafels 

en frangipanes bestellen. 
• Start van de verkoop: vrijdag 22 februari. 
• Uiterste datum bestellingen: vrijdag 15 maart. 
• Levering: donderdag 21 maart. 

 

 

Oudercontacten 

In februari nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek. Om je het 

vervelende wachten zoveel mogelijk te besparen, werken we met 

inschrijvingen die digitaal gebeuren via een doodle-formulier.  

Op dinsdag 5 februari rond 19.00 uur wordt de link via mail  doorgestuurd 

om een afspraak te maken.  

Wie al even wil kijken welke de opties voor het oudercontact zijn: 

www.vrijeschoolbierbeek.be/kalender  

 

 

1 maart… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… is Complimentjesdag 
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… is einde samenspeelweek, … einde week tegen pesten, 

De uitzondering bevestigt de regel! Op vrijdag 1 maart zijn snoepjes 

uitzonderlijk toegelaten op school.  

Deze toegift moet natuurlijk wel verdiend worden in de week ervoor. Tijdens 

de samenspeelweek, die samenvalt met de week tegen pesten, krijgen de 

kinderen een aantal uitdagingen die ze als groep moeten volbrengen: de STIP 

IT - uitdaging.  Het is een soort van antipestvirus.  Hoe meer klassen stippen 

verdienen, hoe sneller het virus zich verspreidt.  Wij stippen dus ook in onze 

school! 

 

• Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. 

• Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt. 

• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 

• Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. 

Op donderdag om 15.45uur weerklinken onze klaskreten en kan iedereen komen mee moven tegen 

pesten.  

 

… is Snoepjesdag, … is Carnaval, 

Op vrijdag 1 maart verdienen de kinderen dan een snoeperig carnavalsfeest! Ze mogen dan: 

verkleed naar school komen in hun favoriete kostuum. 
Vermijd wapens en akelige maskers!

 

hun outfit opsmukken met een snoepjesattribuut. 
Strikje? Snoepketting?...

 

hun koekjesdoosje gevuld met een 'anders verboden' 

lekkernij meebrengen. 
Je hoeft dus geen zakken vol mee te geven. Het is niet 

de bedoeling dat kinderen zich ‘ziek’ snoepen.
 

veel plezier beleven. 

In de namiddag is er dans, muziek en spel! (K.S. in gymzaal, L.S. in de Borre) 
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Mobinieuws 

In de maand februari staan de verkeersborden en verkeersregels in de kijker.  

 

In België worden de verkeersborden ingedeeld in zes categorieën:  

• Gevaarsborden: Deze borden zijn meestal driehoekig van vorm 

en hebben een rode rand. Ze duiden op gevaar.  

• Voorrangsborden: Deze borden hebben verschillende vormen en 

kleuren en duiden aan wie er voorrang heeft. 

• Verbodsborden: Deze borden zijn meestal rond en hebben een 

rode rand. Ze duiden op een verbod.  

• Gebodsborden: Deze borden herkennen we doordat ze rond en 

blauw zijn. Ze duiden aan dat we iets moeten doen.  

• Parkeren- en stilstaanborden: Deze borden herkennen we 

doordat ze meestal een blauwe achtergrond hebben. Ze geven 

ons meer informatie over parkeer- en stilstaplaatsen. 

• aanwijzingsborden : Deze borden hebben verschillende vormen 

en kleuren. Ze worden aangebracht op plaatsen die, gelet op de 

soort informatie die ze geven, geschikt zijn. 

 

Wat is de rangorde van verkeerstekens, verkeersregels en bevelen? 

Het verkeer wordt geregeld door: 

• verkeersregels 

• verkeerstekens (borden, lichten en wegmarkeringen) 

• bevelen van bevoegde personen. 

 

Het kan gebeuren dat deze drie elementen gecombineerd aanwezig zijn. Daarom werd een rangorde 

opgesteld: 

• Helemaal onderaan staan de verkeersregels. 

• De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels: Zo wordt de regel "rechts heeft voorrang" 

teniet gedaan door de verkeersborden betreffende de voorrang. 

• De verkeerslichten gaan op hun beurt boven de voorrangsborden. Je moet de 

voorrangsborden echter wel naleven als het oranje-gele knipperlicht brandt (alleen geplaatst, 

of alleen werken in een driekleurig verkeerslicht), of indien er lichten boven de rijstroken 

aangebracht zijn (groene pijl, rood kruis). 

• Helemaal bovenaan de rangorde staan de bevelen van bevoegde personen: Als het licht voor 

jou op groen staat maar een politieman je teken geeft om te stoppen, dan moet je dat 

natuurlijk doen! 
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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 

 
Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert 

016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be  

 

Apotheek Van Hulle BVBA 

 
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 
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Dorpstraat 35D, 3360 Bierbeek 

 

 
Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek 

016/28 40 60 - 0478/78 28 61 info@bestitservice.be 

www.BestITService.be 

 

 
Justus Lipsiusstraat 24, 3000 Leuven 

016/ 31 77 10 bertbeelen@beelenadvocaten.be 

www.beelenadvocaten.be 

 

 
0478/38 78 35 steven@cinegasten.be 

www.cinegasten.be 

 

 
Dorgpstraat 27, 3360 Bierbeek 

016/ 44 90 92 

Liselore De Vriendt 
Uit sympathie 

 

CAFE VANDERVELPEN 

“BIJ PAULA” 
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek 

 
  

  

 

 


