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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF / maart 2019
Vr 1

carnaval / complimentendag / snoepjesdag / gevonden voorwerpen!

Za 2
Zo 3
Ma 4
Di 5
Wo 6
Do 7
Vr 8
Za 9
Zo 10

Ma
Di
Wo
Do
Vr

11
12
13
14
15

KROKUSVAKANTIE

start jeugdboekenmaand / reiskoffer L4 / ouderraad20 uur
K1b + L4 bibliotheek / L3 De Borre / zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6 / Mobicafé20 uur
L5 5 voor 5 / zwemmen 1 / L2 + L5 + L6 bibliotheek
nationale pyjamadag / L4 De Borre / L2 EHBO

Za 16
Zo 17

Ma
Di
Wo
Do
Vr

18
19
20
21
22

L3 bibliotheek / huiswerkklas L5-6
K3 bibliotheek
vrije inschrijvingen / L6 bezoek aan PISO / K2 bibliotheek / zwemmen 2 / huiswerkklas L5-6

Za 23
Zo 24

Ma
Di
Wo
Do
Vr

25
26
27
28
29

start week Broederlijk Delen
zwemmen 3 / huiswerkklas L5-6
pedagogische studiedag
zwemmen 1 / L4 Ave Regina / L1 bibliotheek / huiswerkklas L5-6
monster-koffiestop / L6 Ave Regina / jarigen van de maand 14.45 uur

Za 30
Zo 31
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Activiteiten in de kijker

L4 – Reiskoffer
Met deze koffer vol boeken, opdrachtjes en knutselmateriaal trekken de leerlingen
van het vierde langs vele landen. Wie een opdracht heeft volbracht, ontvangt een
reisticket naar een plek op de wereldkaart. Zo reist de klas de hele wereld rond.

L3 + L4 – De Borre – Rasa – Gans Anders
Rasa brengt 8 werken van 8 illustratoren samen in een kunstkabinet. Dit
kabinet is tegelijkertijd kunstobject en pronkkast. Rasa koos illustraties waarin
het dier de hoofdrol speelt. Via een tafelgroot ganzenbord maak je kennis met
de symboliek van de dieren. Labo Curieus verzorgt de interactieve
rondleidingen en zal je inspireren om zelf een dierenspel in elkaar te steken.
ontwerp en illustratie kast en ganzenbord door Katleen Vinck en Lies Jacques

Nationale pyjamadag
Vrijdag 15 maart is het de Nationale pyjamadag. Die dag steunen we met z'n allen
de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens
langdurige ziekte. Uit solidariteit trekken we onze pyjama aan.

L4 + L6 – Ave Regina – Studio Orka, Bronks & De Grote Post - Inuk
Een woelig onweer, ergens, nergens, brengt vier levens samen.
Allen onderweg - tussen hier en daar - zoeken ze een schouder om tegenaan te leunen.
INUK* gaat over schuilen en tot rust komen, vertrouwen winnen, voor de zoveelste
keer. Veerkracht vinden en terug boven water komen. Handen warmen terwijl iemand
- eindelijk - luistert.
*INUK betekent échte mens in het Inuktitut, de taal van de Inuit.
Studio ORKA maakt al jaren theater op uitdagende locaties. Dit keer nodigt het
gezelschap je uit op plekken waar kinderen leven in ’niet-thuis-situaties’ om er een
voorstelling te maken over nestwarmte.
van en met Philippe Van de Velde, Martine Decroos, Randi De Vlieghe,
Steven Beersmans, Ilse De Koe en Tomas Pevenage

L5 - 5 voor vijf
5 sportieve en culturele activiteiten voor het vijfde leerjaar
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Gevonden voorwerpen

School- en studietoelage

Net voor de krokusvakantie maken we van elk ‘verloren
voorwerp’ heel graag een ‘gevonden voorwerp’.
Kom op 1 maart eens kijken! We hebben weer heel wat
verzameld!

Inschrijvingen
Na de inschrijvingsperiode broers en zussen hebben wij voor volgend
schooljaar deze plaatsen beschikbaar:
K1a (2017)
K1b (2016)
K2 (2015)
K3 (2014)
L1 (2013)
L2 (2012)
L3 (2011)
L4 (2010)
L5 (2009)
L6 (2008)

23 plaatsen
0 plaatsen
8 plaatsen
0 plaatsen
6 plaatsen
5 plaatsen
0 plaatsen
2 plaatsen
4 plaatsen
2 plaatsen

https://www.studietoelagen.be/school-en-studietoelagen

Nieuwe gezinnen kunnen hun kind inschrijven vanaf 21 maart, om 8.00 uur.

Week voor Broederlijk Delen: Holy guacamole!
Mokka groeide op tussen de koffiestruiken van Guatemala. Door koffiebessen te eten, werd hij
groot en sterk. Dat is nodig, want Mokka vecht tegen onrecht.
Iedereen, waar ook ter wereld, moet dezelfde kansen krijgen.
Strijd mee met Mokka!
Doe mee aan onze koffiestop en drink een koffie voor het goede doel!
Hoe meer geld we inzamelen, hoe beter wij Mokka kunnen helpen om onrecht te bestrijden.
Onze koffiestop wordt een heuse monsterstop!
• Wanneer? Vrijdag 29 maart 2019
• Van 8.15u tot 8.45u en van 15.00u tot 15.30u
• Waar? Op de stoep voor de school
• Wat? Koffie (€1) en zelfgemaakt gebak
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Goede doel wafelverkoop

Groene vingers!

Amber vzw is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, die
kwaliteitsvolle mobiele begeleiding wil bieden aan gezinnen en
jongeren, vertrekkend vanuit het geloof in de eigen krachten en de
eigen verantwoordelijkheden van de gezinnen, de jongeren en hun
netwerk. De begeleiding vindt plaats in de leefcontext van de jongeren
en hun gezinnen.
De tweede graad is op zoek naar
natuurlijke materialen voor een blotevoetenpad!
vb: Stro, kiezeltjes, houtschors, …
(±1m²)
Heb je dit in voorraad en kan je dit
missen? Mail naar
ann_mulders@vrijeschoolbierbeek.be
vóór 21 maart 2019

Jij kan mee zorgen voor een lentesfeer
op de Kinderberg!

Hun begeleiding richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar
die moeilijkheden ervaren op vlak van opvoeding, moeilijk gedrag van
de kinderen of communicatie in het gezin. Deze problemen zijn vaak
verweven met moeilijkheden op andere domeinen zoals financieel,
huisvesting, relationeel, sociaal…
Verder biedt Amber begeleiding in functie van autonoom wonen : de
jongere woont of wil alleen gaan wonen en heeft hierbij ondersteuning
nodig. Samen met de begeleider bekijkt de jongere stap voor stap hoe
hij het nieuwe zelfstandige leven zo goed mogelijk vorm kan geven, in
verbinding met zijn netwerk. Allerlei thema’s kunnen aan bod komen:
praktische zaken, huishouden, schoolwerk, financiën, administratie,
vrije tijd en relaties.
Amber is actief in Leuven en omliggende gemeenten, heeft zijn vaste
basis in Bierbeek (met tijdelijke vestiging in Herent gedurende de
verbouwingswerken in het pand in Bierbeek) en ondersteunt dus oa
jonge kinderen en hun gezinnen in Bierbeek.

De opbrengst van de wafelverkoop zal bijdragen aan het ‘Back to
school’
project.
Wij zoeken kinderlaarsje tot maat 35!
Heel wat gezinnen die Amber begeleidt, zijn op meer dan 1 domein
kwetsbaar. Het betreft vaak psychische, maatschappelijke, sociale,
>te deponeren in de blauwe bakken
pedagogische maar ook financiële kwetsbaarheid. Voor deze gezinnen
aan het infobord!
is de start van het nieuwe schooljaar vaak een moeilijk moment. Terwijl
andere gezinnen hun kinderen goed voorbereid met nieuw materiaal naar de school kunnen sturen, kunnen deze
gezinnen dit niet. Voor deze kinderen maakt de eerste schooldag juist de kwetsbaarheid van hun gezin duidelijk en
voelen zij zich anders dan hun klasgenoten. Om deze kinderen ook een volwaardig gevoel te geven op hun eerste
schooldag, wil Amber hen een ‘back to school’ pakket geven met nieuw schoolgerief, aangepast aan de noden van
elk kind.
Verder kan Amber met onze bijdrage investeren in begeleidingsmateriaal om tijdens gesprekken met gezinnen en
jongeren te gebruiken, zoals duplo-poppetjes (die helpen om bestaande situaties en toekomstwensen te
visualiseren en bespreekbaar te maken), gezelschapsspelletjes (om sociale vaardigheden en communicatie tussen
ouders en kinderen te bevorderen), ‘opvoeders op 1 lijn’-spel (dat helpt inzicht geven in opvoedingsprincipes en in
hoeverre de ouders hierin op 1 lijn staan en tot overeenstemming kunnen komen), informatieve boeken en
prenten- en voorleesboeken ivm specifieke thema’s, …
Voor meer info over Amber, zie ook www.ambervzw.be
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Mobiliteit en het Mobicafé
We houden jullie graag op de hoogte over de activiteiten we de voorbije maanden al deden rond mobiliteit:
• We hielden reeds twee Mobicafés waarbij we brainstormden over acties rond het verkeer en waarbij we
zochten naar punten rond de school waar nog verbetering mogelijk is.
• We deden twee keer een STRAP-dag waarbij we de kinderen die met de fiets of te voet naar school kwamen
een schep zand in een koker lieten doen om te kijken of we ons record konden verbreken.
• We zaten een aantal keren samen met de schepen van mobiliteit Cil Cuypers, de schepen van onderwijs Lisa
Hermans en met een aantal leerkrachten uit de buurtscholen om te kijken welke acties we nog verder
kunnen ondernemen om het verkeer rond de scholen te optimaliseren.
• We hielden een fluo-flitsdag waarbij iedereen in fluo naar school kwam.
• We hielden een fiets- en wandelpool waarbij alle deelnemers verwelkomd werden met een koffie of warme
chocomelk.
Op dinsdag 12 maart om 20 uur organiseren we opnieuw een Mobicafé voor alle geïnteresseerden.
Graag brainstormen we verder en leggen we acties vast rond de volgende punten:
• De fietsenstalling. Het is duidelijk dat we een groot tekort
hebben aan parkeerplaatsen voor onze fietsen. De stalling
is ook te smal. We denken na hoe we dit tijdelijk kunnen
aanpakken en werken concreet verder aan een nieuwe,
grotere stalling.
• Fietshersteldienst. Midden maart zou een fietsenmaker een
korte fietscontrole doen bij alle fietsen die die dag
aanwezig zijn. Is het een idee om dit op regelmatige basis
te doen en eventueel een beperkte fietshersteldienst aan
te bieden?
• Fiets- en wandelpool. De vorige fiets- en wandelpool was
een groot succes. Is het een idee om dit op regelmatige
basis te doen? Hoe organiseren we dit?
• Week van verkeer. Van 20 tot 24 mei organiseren we op
school de week van verkeer. Zijn er nog ideeën van ouders
voor eventuele acties in deze week?

Mobi-nieuws: Tips voor trips!
De laatste weken konden we af en toe al genieten van zonovergoten dagen. Misschien wordt het stilaan tijd voor een
fietstochtje? Een zonnestraal gespot? Niet twijfelen! Haal je fiets buiten en trek erop uit voor een gezellige tocht met het gezin.
Vlaanderen biedt tal van plekken waar je een tussenstop kunt maken voor puur outdoor plezier voor je kroost.
Enkele leuke ideetjes voor een uitstap met het hele gezin met de fiets:
Oud-Heverlee – Everzwijnbad in Meerdaalwoud
Je vindt er een speeltuin met een reuzenmikado, puzzelbomen, klimpalen, een houten slang van wel 30
meter lang, een uitdagende klimbrug en veel meer.
Route: door een écht woud
Bij de Vijvers van het Zoet Water start een avontuurlijke trip door zowel het Heverleebos, het domein
van de abdij van Park in Leuven als het Meerdaalwoud.
Sint-Truiden – Speelbos Nieuwenhoven
Zin in een spelletje mikado? Dat kan in hier in reuzenformaat! Hutten bouwen in het Speelbos is ook een winner bij de kinderen.
Route: trappen door de tuin van Eden
Een fruitige fietsroute in het klokhuis van Limburg. De boomgaarden vormen in alle periodes van het jaar een prachtig
decor, met als uitschieters de bloesemtijd eind april en de oogsttijd in september.
Kijk voor de fietsknooppunten bij jou in de buurt op: www.knooppunter.com
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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/
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Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek
0486/ 50 66 01 info@jipro.be
www.jipro.be

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
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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

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

CAFE VANDERVELPEN
“BIJ PAULA”
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek
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