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spits je oren 

kijk je ogen uit 

snuif de nacht op 

en voel de winterbries 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisatie door de ouderraad 

vertrek (tussen 18.30 uur en 20.00 uur) en aankomst op school 
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Kalender 

Vr 1 Herfstvakantie 

Za 2  

Zo 3  

Ma 4 L3 vertrek boerderijklassen in Wortel / L5 landbouwleerpad groenten / ouderraad 
20 uur 

Di 5 zwemmen L4 / L4-5-6 huiswerkklas 

Wo 6 K3 De Borre / L3 einde boerderijklassen Wortel 

Do 7 zwemmen L1 en L6 / L2+L6 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas 

Vr 8  

Za 9  

Zo 10  

Ma 11 Wapenstilstand 

oudercontacten 

Di 12 L3 naar de koeienboerderij / K1a bibliotheek / L5 Ruisbroekmolen / L4-5-6 huiswerkklas 

Wo 13  

Do 14 L5 landbouwleerpad fruit / zwemmen 2 / L3+L5 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas 

Vr 15 fiets- en wandelpool (fluo) 

Za 16  

Zo 17  

Ma 18  

Di 19 K1b+L4 bibliotheek / zwemmen 3 / L4-5-6 huiswerkklas 

Wo 20 Pedagogische studiedag 

Do 21 K2 bibliotheek / zwemmen 1 / L4-5-6 huiswerkklas 

Vr 22  

Za 23  

Zo 24  

Ma 25  

Di 26 L4-5-6 huiswerkklas   

Wo 27 
 

Do 28 zingen voor de jarigen 
8.45 uur

 / zwemmen 2 / L1 bibliotheek / L4-5-6 huiswerkklas 

Vr 29 L5 bezoek suikerfabriek + museum / lichtjeswandeling 
18.30 – 20.00 uur 

Za 30  

 

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 

 

L3 – boerderijklassen – De Bonte Beestenboel – Wortel   
Op de boerderij valt veel te beleven: Onze kinderen van het derde 

leerjaar leren er alles over het verzorgen van dieren, over 

graanproducten, over wol verwerken en papier scheppen, over de kip en 

het ei, … En wanneer ze even mogen ontspannen, duiken ze in de 

ideeënkoffer of mogen ze de dieren voederen.  

L5 - landbouwleerpad 
Het vijfde leerjaar brengt een bezoek aan een witloofboer, een 

groenteboer en een fruitboer. We doen onderzoek naar producten van bij 

ons en soorten landbouw in onze streek.  

We maken een wandeling. Voorzie dus stapschoenen die vuil mogen 

worden, warme kledij en een regenjas. Wij picknicken onderweg! 

 

 

K3 – ik ben Guillaume Bijl – De Borre    
Guillaume Bijl brengt zijn publiek in de war en maakt bijvoorbeeld een 

lampenwinkel in een museum, een rijschool op een kunstbeurs, een 

archeologische site in een openluchtmuseum ... 

In deze workshop maken we onze eigen nepdingen: een nepwinkel, 

nepschool, nepmuseum, nepspeeltuin. We gebruiken alles wat er ter 

beschikking is. Alle andere dingen maken we zelf uit papier. 

 

Fiets- en wandelpool - Fluodag 

• Om 8.15 uur vertrekt een fietspool aan cc De VELPE naar school.  

• Om 8.15 uur vertrekt een fietspool aan het kruispunt 

BEVEKOMSESTRAAT MET DE NIEUWE GELDENAAKSEBAAN naar 

school.  

• Om 8.15 uur vertrekt een fietspool aan het kruispunt KORBEEK-

LOSESTRAAT MET DE DREEFSTRAAT naar school.  

• Om 8.30 uur vertrekt een wandelpool aan de DELHAIZE IN 

BIERBEEK-CENTRUM naar school.    
IEDEREEN WELKOM!  

OP VOORHAND INSCHRIJVEN HOEFT NIET! 
 ‘s Avonds wordt er geen pool voorzien. 

 Zorg dat de fiets in orde is! Denk aan zichtbaarheid (licht, hesje, …) en een fietshelm!  

 Zorg dat je op tijd bent voor het vertrek. Er kan onderweg niet aangesloten worden. 

 Schat de fietsvaardigheid van jouw kind goed in! Het is mogelijks geen goed idee om kinderen die 

onvoldoende stuurvaardig zijn alleen mee te laten fietsen. 

 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 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 vóór 8.30 uur.  

DOE DIE DAG ZO VEEL MOGELIJK FLUORISCERENDE KLEDIJ AAN! 

LAAT JE ZIEN! EEN BEETJE OVERDRIJVEN MAG! 
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 Pedagogische studiedag 
Op woensdag 20 november is er geen school. De leerkrachten volgen 

dan zelf les. We leren evaluaties in te zetten als motivator in een 

workshop ‘krachtig en breed evalueren’ van het CEGO.  

We leren gebruik maken van zelfevaluaties, portfolio’s, peer-

assessments en observaties. We leren anders te evalueren en welk 

verschil dit kan maken.   

L5 – suikerfabriek en -museum – Tienen  
In het kader van hun thema ‘landbouw’ volgt het vijfde leerjaar de 

bieten tot in de fabriek. In de namiddag gaan ze naar het suikermuseum.  

Het vijfde leerjaar is die dag pas terug om 17.30 uur! 

 

 

Fietsparking! 

We verplaatsen de fietsstalling naar de straat!  

In samenwerking met het gemeentebestuur zal de straat worden hertekend en zullen er fietsparkeerstroken komen 

voor de school. Zelf zullen we een stukje van ‘de berg’ uitgraven om er een overdekte fietsstalling te bouwen. 

 

 Met andere woorden: 

• De kus&rijzone blijft onveranderd, maar op het einde komt er wel een parkeerplaats voor andersvaliden. 

Meestal wordt deze enkel gebruikt tijdens de dag. ’s Ochtends en ’s avonds, wanneer de kus&rijzone 

veelvuldig wordt gebruikt, kan ook de andersvalideparking worden gebruikt om stil te staan of over te rijden. 

Parkeren mag je hier niet op, maar dat mag je ook niet op de kus&rijzone! Zo blijft de drop-off-zone even 

lang. 

• Op de plaats waar nu twee andersvalidenparkeerplaatsen zijn, komt een fietsparkeerstrook voor de 

kinderen. Deze strook wordt afgebakend door stevige omgekeerde U’s. Hier kunnen kinderen dus hun fiets  

netjes naast elkaar parkeren (op de standaard). Hier is geen fietsrek voorzien.   

Aan de overkant van het voetpad graven we een stuk ‘berg’ weg 

om er een overdekte fietsstalling te maken. Hier zullen wel 

fietsrekken worden voorzien. We plaatsen de stalling voldoende 

naar achter zodat de stoep een stukje breder wordt en er plaats 

is voor voetgangers én fietsers (met de fiets aan de hand). 

• Het fietsparkeervak voor ouders schuift op naar de andere kant 

van de veldweg. In principe blijven hier geen fietsen achter, maar dat is het mogelijkheid.   

Door de fietsparking aan de straat te organiseren, winnen we extra overdekte ruimte op de speelplaats! 
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Refter en keuken 

Eind augustus werd de keuken-refter afgewerkt. Wij delen graag onderstaande foto’s: 

 

Met dank aan de ouderraad om het meubilair in de refter te sponsoren. 

 

Voorbereiding warmste kerstmarkt 

Een beetje vroeg om al aan Kerstmis te denken? Toch willen we jullie reeds 

warm maken voor onze warmste kerstmarkt die zal doorgaan op dinsdag 17 

december van 16.00 uur tot 18.30 uur. Het opzet is zeer eenvoudig: wij 

zorgen voor sfeer en gezelligheid, jij kan een ‘stalletje’ gebruiken op onze 

markt om er iets te verkopen voor een goed doel naar keuze. Om er voor te 

zorgen dat we een beetje een gevarieerde kerstmarkt hebben, vragen we om 

op voorhand in te schrijven en aan te geven wat je zal verkopen. Stuur 

hiervoor een mailtje naar directie@vrijeschoolbierbeek.be. Let op! De eerste die een item kiest, mag het verkopen. 

Suggesties: Glühwein, kerstkoekjes, chocomelk, armbandjes, kerstrozen, kaarsen, … of iets zelf geknutseld.  

 

Digitale inschrijvingen 

   

> https://meldjeaan.leuven.be 

> https://www.robtv.be/nieuws/aanmeldsysteem-in-hele-regio-ok-86754 

 

 

FIJNE HERFSTVAKANTIE! 

 VERBINDEN Hopen is een wijze van voelen, denken én doen.  

Het is een manier van verbonden zijn met zichzelf en de wereld. Anne Vandenhoeck 
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Hartelijke dank aan onze sponsors! 

 

Algemene Brand Beveiligings Systemen 

Staatsbaan 4C1, 3210 Lubbeek 

 016/ 38 99 09 

www.abbs.be 

 

 
Oude Brusselsestraat 14, 2800 Mechelen 

0476/ 89 30 69 - info@datashift.eu  

http://datashift.eu  

 

 
Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek 

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

www.BestITService.be 

 

 
Lossing 23, 2260 Heultje-Westerlo 

015/ 22 53 90 - info@belgo-garant.be  

 

 
TAVERNE FITNESS FEESTZAAL 

Bergstraat 10, 3360 Bierbeek 

016/ 46 06 07 - 0475/ 53 35 14 info@demiester.com 

www.demiester.com 

 

 
Bevekomsestraat 48, 3360 Bierbeek 

0496/80 96 08 - info@ontrackx.com  

www.ontrackx.com 

 

 
Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek 

016/ 35 53 48 - info@orbi-pharma.be 

www.orbi-pharma.be 

 

 
Ruisbroekstraat 63, 3360 Bierbeek 

0486/ 50 66 01 - info@jipro.be  

www.jipro.be 

 

 
Hoogstraat 4/A, 3360 Bierbeek 

0472/ 633 626 - info@jesvastgoed.be 

www.jesvastgoed.be  

 

 
0478/38 78 35 steven@cinegasten.be 

www.cinegasten.be 
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Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek 

016/46.08.89 - info@apotheekbierbeek.be 

www.apotheekbierbeek.be  

 

BENZINESTATION 

SERGEANT – WILLEMAERTS 
Hoogstraat 29, 3306 Bierbeek 

016/ 46 29 19 

 

 

Dorpstraat 27, 3360 Bierbeek 

016/ 44 90 92 

 

KEI CONSULT 
Schoolstraat 9, 3360 Bierbeek 

0473/ 54 13 44 - kei.consultingdesk@gmail.com 

 

 

 Wilgenstraat 3, 3360 Bierbeek 

0496/ 38 62 04 - info@waterwilg.be 

www.waterwilg.be 

 

 
Hoegaardsesteenweg 91A, 3360 Bierbeek 

016/ 89 55 10 - 0478/55 9277 - eric.abts@telenet.be 

www.abtseric.be 

 

 
Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek 

016/35 94 20 - korbeek.lo@ing.be 
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CAFE VANDERVELPEN 

“BIJ PAULA” 
Lovenjoelsestraat 12, 3360 Bierbeek 

 

  
Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek 

016/ 46 24 10 info@dstore.be 

www.dstore.be 

 

 
Schoonmaak van gebouwen vóór oplevering, woningen vóór en na verhuis, kantoren, ramen 

Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek 

0478/21 79 11 - Scs3@telenet.be 

BOUWWERKEN 

LUC SWILLEN 
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp 

016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - Lucswillen@telenet.be 

LISELORE DE VRIENDT 
Uit sympathie  

 

 

Apotheek De Vriendt 

 
Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert 

016/ 89 69 79 - info@apotheekmeldert.be 

 

 

 
Dorpsstraat 14, 3360 Bierbeek 

016/ 46 01 65 - info@indemolen.com  

 


