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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF / juni 2019

De voorlaatste nieuwsbrief
Dit is de voorlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij gebruiken de maand juni om in
de schoolraad de wijzigingen aan het schoolreglement en de projecten te bespreken,
met het schoolbestuur het leerkrachtenteam 2019-2020 samen te stellen, met het
personeel het jaarthema voor volgend schooljaar en de kalender uit te werken, …
Tijdens de laatste week van juni, krijgen jullie dan de allerlaatste nieuwsbrief van dit
schooljaar in de mailbox. Daarin wat volgend schooljaar brengen zal!
Maar eerst gaan we samen, voluit voor een drukke maar warme maand juni!!
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L4 veearts + huisdierwandeling / L1a De Witte Beek
L1b bibliotheek / L5 EHBO / L1b De Witte Beek / huiswerkklas L5-6 / ouderraad20

uur

L1 + L2 bibliotheek / huiswerkklas L5-6
rommelmarkt14.30-19

uur

Pinkstermaandag
L3 bibliotheek / huiswerkklas L5-6 / schoolraad20 uur
IDP6
IDP6

schoolreis KS
L4 handbaltornooi / L4 bibliotheek / huiswerkklas L5-6
K3 bibliotheek
K2 + L5 + L6 bibliotheek / huiswerkklas L5-6
einde proefwerken / laatste warme maaltijd (!)
uitstap L6
overstapdag
sportdag LS / water- en modderdag KS
L5 provinciaal domein / L2 bibliotheek / jarigen van de maand
rapport 6 / klasmoment18-20 uur / receptie uitzwaaiers20 uur
eindviering / halve dag (opvang tot 13 uur)
START ZOMERVAKANTIE

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
L4 – Veerarts en dierenwandeling
Maandag 3 juni gaat het vierde leerjaar op stap met dieren!
Om 13.00 uur mogen de dieren naar de klas gebracht worden voor
het bezoek van de veearts.
Voor de dierenwandeling verzamelen we om 14.30 uur aan de
parochiezaal, grasveld Chiro.
L1 – De Witte Beek
L1 trekt te voet naar de groentenboerderij in Bierbeek. Een
gemotiveerde boerin en een dertigtal kinderen van het eerste
leerjaar gaan op zoek naar lekkere, gezonde groenten van bij ons.
Zo ontdekken ze hoe spruitjes groeien, wat een koolrabi is, hoe
lekker aardbeien en tomaten écht kunnen zijn…
Rommelmarkt
De leerlingen van het vijfde leerjaar werkten al een heel
schooljaar rond het klimaat. Zij bestudeerden onze
planeet, broeikasgassen, vormen van energie,...Verder
hebben ze het hele jaar acties ondernomen om de
uitstoot van onze school te verlagen. Met succes!
Zo ondervonden ze dat veel ingrepen gewoon wat meer
oplettendheid vereisen (zoals het sluiten van de groene
tussendeuren, uitschakelen van computers en
borden,...), maar ook dat sommige ingrepen geld
kosten (meer isolatie onder deuren, tochtstroken,
zonnepanelen,...).
Zij willen hun jaar graag afsluiten met een rommelmarkt,
een initiatief dat van de leerlingen zelf komt. Zij willen
hun eigen speelgoed, oude kleren,... verkopen ten
voordele van het klimaat. Daarnaast zorgen ze ook voor
een klimaatvriendelijk hapje en drankje. Dat houdt in
dat ze zowel verpakkingen proberen uit te sluiten, als
rekening houden met de voedselkilometers.
Ook onze gemeente wil haar steentje bijdragen. Die dag zal er iemand aanwezig zijn met een
infraroodcamera om het warmteverlies in de school te detecteren.*
Wij hopen dat jullie dit initiatief van onze leerlingen zullen steunen. Vanaf 14.30 uur zijn jullie reeds
welkom op onze speelplaats. Wij blijven open tot 19.00 uur.
Hopelijk tot dan!
(*) Je kan bij hem/haar ook terecht voor meer informatie in verband met het isoleren van je huis.
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IDP6 wordt ‘evaluatiebox’
De leerlingen van het zesde leerjaar doen mee aan de gevalideerde
toetsen uit de evaluatiebox. Deze vervangen de interdiocesane
proefwerken.
In heel Vlaanderen krijgen leerlingen van de vrije scholen
eenzelfde toets voor wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie en
Frans.
Zo kunnen kinderen zich meten met de rest van Vlaanderen en
krijgt de school de kans om de eigen kwaliteit te bewaken.

Schoolreis KS naar Struisvogelnest in Lier
’t Struisvogelnest is een kijk-, doe-, zorg-, knuffel- en kinderboerderij. Op
het domein van 10 hectare, dat voor eenieder vrij toegankelijk is, komen
kinderen en volwassenen ogen tekort.

Overstapdag
Op maandag 24 juni hebben we een overstapvoormiddag. Alle kinderen
gaan al eens kennismaken met de juf of meester van volgend schooljaar!

Water- en modderdag KS
Op 25 juni organiseert de kleuterschool een water- en modderdag! Alle
kleuters mogen naar school komen met hun slechtste kledij. We kunnen
ons hartje ophalen door te experimenteren met water en spuiten, teilen
gevuld met water, penselen, een modderbad, enz. We mogen die dag
helemaal vuil en nat worden! Joepie!!!

Sportdag LS
Op dinsdag 25 juni hebben de leerlingen van de lagere school een
hele dag sportdag in de Borre. Picknick meegeven!

Klasmoment en receptie uitzwaaiers
Op donderdag 28 juni, tussen 18.00 en 20.00 uur, mogen ouders de
werkjes (kleuters) en de rapporten (lagere school) afhalen.
Hier wordt geen aparte uitnodiging meer voor meegegeven!
Om 20.00 uur drinken we, samen met leerkrachten en familie, een
glaasje om in schoonheid afscheid te nemen van de schoolverlaters.
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Eindviering
Op de laatste schooldag (28 juni) sluiten we het schooljaar én het
jaarthema “Samen op stap” af met een dankviering in de
parochiekerk: “Stap de wereld in!”.
Laatste schooldag
We bellen om 12.00 uur het schooljaar uit en beginnen aan een hopelijk zonnige - deugddoende vakantie.
Er is nog toezicht tot 13.00 uur.
Kijk de laatste schooldag ook even bij de verloren voorwerpen!
In de vakantie brengen we alle verloren kledingstukken naar de
container.

Gift aan Amber vzw
Op 7 mei kwam Elke Adriaens van Amber vzw langs om €1018 in ontvangst te
nemen. Dit bedrag werd verzameld door ouders en kinderen tijdens de
jaarlijkse wafelverkoop van de Ouderraad.
Met dit bedrag zorgt Amber vzw voor kinderen en gezinnen die het moeilijk
hebben: een kampje tijdens de grote vakantie, een extra uitstap, een nieuwe
boekentas en pennenzak.

AANWEZIG TOT DE LAASTE BEL?!

FIJN DAT JE BIJ ONS BENT TOT EN MET VRIJDAG 28 JUNI!

Mijn naam is Dorien, ik ben 29 jaar, en ik ben al negen jaar vooraan in het klaslokaal te vinden.
Naast het lesgeven, wil ik graag bijles geven aan kinderen van het lager onderwijs.
Indien uw kind moeilijkheden ervaart voor bepaalde vakken, tijdens het huiswerk of met het studeren
wil ik graag een handje komen helpen. Bij vragen kan u mij steeds contacteren via mail: dorien.declerc@hotmail.be
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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
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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
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