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

 

 

 

  Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

NIEUWSBRIEF / SEPTEMBER 2019 

 

 
 

Vrije dagen 
woensdag 18 september 

maandag 30 september 

woensdag 20 november 

woensdag 15 januari 

maandag 3 februari 

woensdag 20 mei 
 

Feesten 
eetfeest 

zondag 13 oktober 
 

kinderfuif 

vrijdag 7 februari 
 

schoolfeest 

zaterdag 9 mei 

 

Belangrijke 

mededeling 

  

Je krijgt heel wat brieven en 

informatie mee in de eerste 

week. 

Gelieve deze zo snel mogelijk 

door te nemen.  

Graag krijgen wij ten laatste 

op vrijdag  13 september alle 

formulieren terug. 

Alvast bedankt! 

Ons jaarthema voor 2019-2020 

High five! Geef me de vijf! We slaan onze 

handen in elkaar voor een nieuw, fris 

schooljaar. Onze handen jeuken om aan dit 

fijne avontuur te beginnen. Als we ons 

openstellen, dan komt de hoop binnen. 

Samen met kinderen, leerkrachten en ouders 

steken we onze handen uit de mouwen om 

verder aan deze toffe school te bouwen. We 

doen dit hand in hand! 
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Kalender 

Do 29 opendeurmoment KS en L1 
18.00 uur 

Vr 30  

Za 31  

Zo 1  

Ma 2 eerste schooldag / L4 op stap 
namiddag 

Di 3 
 

Wo 4  

Do 5  

Vr 6 startviering 
9.00 uur 

/ infomoment LS 
17.30-21.00 uur 

Za 7  

Zo 8  

Ma 9 bibliotheek L5 / start warme maaltijden / naschoolse sport L2-3-4 

Di 10 huiswerkklas L4-5-6 / naschoolse sport K3-L1 

Wo 11  

Do 12 bibliotheek L2 + L6 / huiswerkklas L4-5-6 / infoavond vormsel (parochie) 
meer info bij de parochie 

Vr 13  

Za 14  

Zo 15  

Ma 16 naschoolse sport L2-3-4 

Di 17 natuurpunt L6 / bibliotheek L3 / huiswerkklas L4-5-6 / naschoolse sport K3-L1 

Wo 18 pedagogische studiedag 

Do 19 De Borre L5 / bibliotheek K2 / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 20 STRAPdag 

Za 21  

Zo 22  

Ma 23 De Borre L6 / scholenveldloop KS / naschoolse sport L2-3-4 

Di 24 scholenveldloop LS / bibliotheek L1 / huiswerkklas L4-5-6  

Wo 25 
 

Do 26 zingen voor de jarigen van september 
8.45 uur

 / handbal L6 / huiswerkklas L4-5-6
 

Vr 27 startdag Klimaatbende L5 / handbal L4 

Za 28  

Zo 29  

Ma 30 facultatieve verlofdag 

Je krijgt via deze nieuwsbrief, de nieuwsflash en de (nieuws)brief/mail van de meester of de juf meer details over de activiteiten.  

Wil je vooruit kijken? Raadpleeg onze kalender op www.vrijeschoolbierbeek.be/informatie 
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Activiteiten in de kijker 

 

 

Eerste schooldag: ‘HANDEN VOL HOOP’ 
Op maandag 2 september geven jullie zoon- en/of dochterlief uit handen 

voor een mooi jaar van leren en leven.  

We lanceren die ochtend ook ons jaarthema. Kinderen mogen hun hand 

op de speelplaats tekenen. Ook leerkrachten en ouders mogen dat doen!  

 

Dit jaar wordt er geen koffie geserveerd op de eerste schooldag.  

De ouderraad trakteert jullie graag op 29 augustus en 6 september!   
 

 

Infomoment LS – vrijdag 6 september 
Iedereen welkom in de klas om te luisteren wat de lagere school allemaal 

plant, wat de kinderen nodig hebben, wat kan, moet, mag, … 

• 17.30 uur   L6 

• 18.00 uur   L4 

• 18.30 uur   L2 

• 19.00 uur   L3 

• 19.30 uur   L5 

• 20.00 uur   L1 

Voor ouders die tussenin even moeten wachten, voorziet de ouderraad 

een ouderbar. Meteen een kans om kennis te maken met de leden en de 

plannen van de ouderraad! 
 

 

 

Zwemouders 
Net zoals vorig schooljaar, moeten we in het zwembad verplicht 

een begeleider aan de rand voorzien.  

De leerkrachten zetten we liefst in om de kinderen zwemles te 

geven!  

We zoeken (groot)ouders die het zwemmen mee willen 

begeleiden.  

Voel je je geroepen? Laat het ons weten via 

directie@vrijeschoolbierbeek.be. 

 

Interimarissen 
 

Juf Els is de trotse mama van een dochtertje, Billi. Tot 12 november wordt zij 

vervangen door Juf Lise (links). 

Meester Vic wordt vervangen door juf Myriam (rechts).  

 

Jullie kunnen met beide leerkrachten kennis maken op het infomoment van 

vrijdag 6 september. 

 

Woensdagopvang 
 

Wij hebben iemand gevonden die de woensdagnamiddagopvang kan organiseren tot 16.00 uur. 

Kathleen start vanaf week één. Omdat Kathleen nieuw is op school en de namen van de kinderen 

niet kent, willen wij vragen om kinderen mondeling bij haar te komen uitmelden.  
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OPROEP 
Heb je thuis speelgoed om onze spelotheek verder uit te breiden dat   

• geschikt is voor de leeftijden van de lagere school? 

• eenvoudig te spelen is, zonder ingewikkelde spelregels? 

• duurzaam en veilig is? 

vb. autootjes, een stokpaardje, springbal, blokken, een kaartspel, ...  

Mail je aanbod  voor 15/09 naar    katrien_leys@vrijeschoolbierbeek.be

De speelberg 
 
 

!!! NIEUW !!! 

Opening spelotheek 'De Speelberg'! 

waar kinderen onder de middag speelgoed kunnen uitlenen om samen te spelen 

ontspannend, leerrijk, creatief, gezellig, ... 

 

Elke eerste maandag van de maand: Muziek op de speelplaats!  

Elke dinsdag en donderdag: Spelotheek! 

Elke vrijdag zijn de kinderen vrij om een klein stuk speelgoed van thuis mee te brengen om tijdens de middag op de 

speelplaats met vriendjes te spelen. De kinderen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Merk het met hun naam, zo is 

de kans groter om het terug te kunnen bezorgen bij verlies. Wij rekenen op jullie medeverantwoordelijkheid bij de 

keuze van het speelgoed. Het speelgoed moet veilig, geweldloos zijn en aansporend tot samenspel.  

Plezier verzekerd!  

 

 

Gezocht! 
 

Wij werven iemand aan voor onderhoud en keukenhulp! 

 

Ma, di, wo, do & vrij: 1 uur /dag voor het onderhoud van de toiletten 
te presteren voor 8 uur of na 16 uur

 

 

Wekelijks: 14 uur /week
 te presteren voor 8 uur of na 16 uur (op woensdag vanaf 13 uur), planning overeen te komen 

• Onderhoud van refters, trappen, gangen en klaslokalen 

• Opvolgen van de afvalsortering en -ophaling 

• Beheren van de voorraad onderhoudsproducten 

 

 

 

Ma, di, do en vrij: 1 uur / dag voor de afwas in onze keuken 
te presteren tussen 12 uur en 13 uur

 

 

 

 

Ken je iemand? Breng hem/haar dan snel op de hoogte van deze vacature! 

Aanwerving en info: peter_dedonder@vrijeschoolbierbeek.be  

De vacature loop ook via verschillende uitzendbureaus en staat op de VDAB-site.   
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WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID 

MAKEN HET VERSCHIL 
Kinderen die goed in hun vel zitten en zich betrokken voelen, ontwikkelen zich optimaal. Welbevinden en 

betrokkenheid spelen daarbij een belangrijke rol. We willen weten wat kinderen beweegt, hen bezighoudt, hoe 

we aan kunnen sluiten bij hun behoeften, niveau en belevingswereld. Opvoeden doen we samen met jullie, als 

ouders. We versterken elkaar en geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot bekwame, zelfstandige en 

sociale burgers. 

 

In iedere situatie is het ons doel de ontwikkeling van het kind te verrijken.  

Voelt het kind zich goed? Is de betrokkenheid hoog? Dat zijn de vragen die ertoe doen.  

 

Welbevinden 

Kinderen die zich ‘wel bevinden’, voelen 

zich doorgaans ‘als een vis in het water’. 

Ze beleven plezier en genieten van de 

omgang met elkaar en met de omgeving. 

Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk 

ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen 

zich open en ontvankelijk op voor wat 

op hen afkomt, ze zijn spontaan en 

durven zichzelf te zijn.  

Kortom een goede emotionele basis. 

Welbevinden wijst erop dat kinderen het 

op emotioneel vlak goed maken. Het is 

een voorwaarde om tot ontwikkeling te 

komen, want kinderen die goed in hun 

vel zitten zijn kinderen die zich goed 

kunnen ontwikkelen. Ieder op zijn eigen 

manier. 

Betrokkenheid 

Welbevinden is belangrijk maar het 

garandeert nog niet dat er 

ontwikkeling is en dat er wordt 

geleerd. Daarvoor is meer nodig, 

namelijk betrokkenheid. 

Betrokkenheid is de staat waarin 

kinderen zich verbinden wanneer ze 

intensief met iets bezig zijn. Hun 

handelingen, mimiek en 

lichaamshouding verraden een intense 

mentale activiteit. Ze zijn 

aanspreekbaar voor wat de omgeving 

hen te bieden heeft. Ze zijn uit zichzelf 

gemotiveerd om aan de slag te gaan 

en te blijven. Betrokkenheid komt 

alleen voor in het gebied tussen ‘al 

kunnen’ en ‘nog-niet-kunnen’. 

Betrokkenheid is de voorwaarde voor 

ontwikkeling. 
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zondag 13 oktober 2019 
van 11.30 tot 14.00 uur 

van 17.00 tot 19.00 uur 
 

kantine van de voetbal - KHO Bierbeek - Wijnenbergstraat 1 

 
info en inschrijvingen volgen 

er wordt ook een vegetarische schotel voorzien 

 
  

MOSSELEN scampi 
balletjes in tomatensaus 
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Deze nieuwsbrief wordt gratis bezorgd aan alle gezinnen van onze school, aan de leden van 

het schoolbestuur, alle personeelsleden, alle sponsors en kan door iedereen worden 

nagelezen op onze website http://www.vrijeschoolbierbeek.be/nieuwsbrief. 

Uw bijdrage wordt integraal gebruikt voor de aankoop van extra materiaal in onze klassen 

(techniekmateriaal, een opbergkist, een stuk speelgoed of een goed boek...) of een extra 

educatieve uitstap.  U mag er zeker van zijn dat veel kinderen er plezier aan beleven.  

Bent u geïnteresseerd?  Neem contact op via directie@vrijeschoolbierbeek.be. Adverteren 

kan reeds vanaf 30 euro. Hiervoor zullen de gegevens van uw firma in de tien nieuwsbrieven 

van dit schooljaar verschijnen. Een kwitantie krijgt u voor eind december. 

 


