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

 

 

 

  Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

NIEUWSBRIEF / december 2019 

Soep (op de stoep) voor 

 www.welzijnszorg.be  

Zaadjes ‘Vergeet mij nietjes’ voor 

 www.metlegehanden.be  

Glühwein en chocomelk voor 

 

(nog te bepalen) 

Luikse wafels en snoepzakjes voor 

 www.overdruksyndroom.be 

Snoep en confituur voor 

 www.casamagnolia.be   

Naaiwerkjes en textiel voor 

 www.leuven.be/kirikou 

Zoute en zoete baksels voor 

 www.pleegzorgvlaanderen.be  

Pannenkoekjes voor 

 www.monterosa.be  
 

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD OP DE KERSTMARKT 

OM HET JAAR SAMEN EN WARM AF TE SLUITEN! 
 

De naschoolse opvang is die dag gratis! 

De naschoolse opvang sluit die dag om 17.00 uur! 
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Kalender 

Zo 1  

Ma 2 start Advent / ouderraad
20.00 uur 

Di 3 L1 De Borre / zwemmen 3 / huiswerkklas L4-5-6 / werkgroep mobiliteit
20.00 uur 

Wo 4  

Do 5 L2 De Borre / zwemmen 1 / L2+L6 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6
 

Vr 6 sinterklaasfeest 

Za 7  

Zo 8  

Ma 9 L5 medisch onderzoek / selectief medisch onderzoek  

Di 10 nieuwjaarsbrievenwinkel / K3 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 

Wo 11  

Do 12 zwemmen 2 / L3 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6 

Vr 13  

Za 14  

Zo 15  

Ma 16 L6 Pinocchio Le Kikirga 

Di 17 zwemmen 3 / L4 bibliotheek / kerstmarkt (opvang gratis maar sluit om 17.00 uur!) 

Wo 18 L5 bibliotheek 

Do 19 zingen voor de jarigen
8.45 uur

 / L4 speelgoedmuseum / K2 bibliotheek / zwemmen 1  /  

K1ab + L3 zingen voor Ziekenzorg 

Vr 20 kerstviering 
9.00 uur 

/ rapport 2 

Za 21  

Zo 22  

Ma 23  

Di 24  

Wo 25  

Do 26 KERSTVAKANTIE 

Vr 27 
 

Za 28  

Zo 29  

Ma 30  

Di 31  

 

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 

  



www.vrijeschoolbierbeek.be 

Activiteiten in de kijker 

 

 

Advent 

Vier weken lang lezen leerkrachten voor uit het dagboek van 

Robby. Deze jongen staat symbool voor alle kinderen in armoede. 

Zijn verhaal laat onze kinderen een kijkje nemen in het dagelijkse 

leven van een jongen die opgroeit in een kwetsbaar 

gezin. Armoede treft één op de vijf jongeren in ons land. Robby 

maakt dit onderwerp bespreekbaar voor kinderen. 
 

 

L1+L2 – De Borre – (h)appklaar – Mooss  

David Hockney is ver in de 70 en maakt zijn schilderijen 

tegenwoordig op de iPad. Dat kunnen wij ook! We fotograferen, 

tekenen, filmen, maken collages,… en dat allemaal op de iPad. We 

zoeken uit met welke apps we ons kunnen uitleven en gebruiken ze 

door elkaar. We nemen een foto als achtergrond voor een 

schilderij en plaatsen er tekst op. Of helemaal omgekeerd! 
  

Werkgroep mobiliteit 

We werken verder aan de studie voor de nieuwe fietsstalling 

(raming en subsidiëring). 

Sinterklaasfeest 

De Sint komt op 6 december in de voormiddag. We starten met een 

welkomstlied, gevolgd door een bezoekje aan alle kleuterklassen. Na 

de speeltijd treden de kinderen van de lagere school op voor 

Sinterklaas. Na de middagspeeltijd wuiven we Sint en Piet uit, want 

zij hebben die dag (en nacht) nog heel wat andere kinderen te 

bezoeken! 
 

 

 

Nieuwjaarsbrievenwinkel 

Op 10 december openen wij onze nieuwjaarsbrievenwinkel zodat 

kinderen zelf één of meerdere mooie exemplaren kunnen 

uitkiezen. De brieven worden gefactureerd op de schoolrekening. 

L6 – Pinocchio Le Kikirga 

Theatergezelschap Théâtre4mains kreeg subsidies voor een PHARE-

project dat bruggen wil slaan tussen schoolcontexten van twee 

taalgemeenschappen. De voorstelling Pinocchio Le Kikirga is een 

visuele adaptatie van het gekende Pinokkio-verhaal, maar wordt 

gebracht vanuit een Afrikaanse insteek. Heel concreet komen er 

twee Waalse klassen naar de Borre. Ons zesde leerjaar trekt samen 

met een andere Bierbeekse klas naar Beauvechain voor de 

voostelling in het Frans. 
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Zingen voor de jarigen 

Op donderdag 19 december om 8.45 uur zingen we voor de 

jarigen! Komen je mee zingen en dansen? Gefeliciteerd!  

L4 – Speelgoedmuseum  

Een museum vol speelgoed... dat moet het vierde leerjaar gezien 

hebben! Op donderdag 19 december in de voormiddag verkennen 

ze de drie verdiepingen vol speelgoed van vroeger tot nu en uit alle 

hoeken van de wereld.  

 

 

Kerstviering 

Op vrijdag 20 december vieren we samen (KS+LS) Kerstmis in de 

kerk. De viering start om 9.00 uur.  

Ook (groot)ouders zijn welkom! 

Na de viering wacht ons een lekkere warme chocomelk en een 

koekje. 

 

Bergstraat = Fietsstraat 
 

In de fietsstraat mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts 

opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan 

opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraat. Zij mogen de 

fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer 

per uur. 

 
 

  

Kalender 2020 

Kalenders worden besteld  

voor 13 december (via strookje) 

en kosten  €5/stuk 

Inzamelpunt lege baterijen 

 
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet 

alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat, maar worden 

ook voor onze inspanningen beloond! Per kg ingeleverde batterijen 

ontvangen wij 1 punt. In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij 

kiezen uit een hele reeks interessante artikelen zoals sportmateriaal, 

didactisch en educatief materiaal, pc-toebehoren, toegangstickets voor 

diverse parken en nog zoveel meer... 

De ton staat aan de garage van de school, op de berg. 

Tombola kinderfuif 

Wij verzamelen tombolaprijzen 

voor de kinderfuif. Wie iets leuks én 

bruikbaars heeft liggen, mag dit afgeven bij 

meester Gunther. 

Zoete en zoute baksels 
 

Voor hun stalletje op de kerstmarkt zoeken juf Lieselotte en 

meester Gunther ouders die iets willen bakken. Ze zullen de 

baksels verkopen ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen. 
Misschien iets voor ouders die niet kunnen aanwezig zijn op de Kerstmarkt 

maar toch willen bijdragen. Af te spreken met juf Lieselotte. Bedankt! 
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Inschrijvingen voor instappers vanaf september 2020  

 
De gemeente Bierbeek gaat door met het digitaal systeem www.meldjeaan.leuven.be. Binnen dit digitaal systeem 

kan je kiezen uit de gemeenteschool van Bierbeek, de Sint-Pietersschool, onze school en alle deelnemende scholen 

op het grondgebied Leuven.  

DE GEMEENTE START BINNENKORT EEN INFORMATIECAMPAGNE VOOR DE AANMELDINGEN EN INSCHRIJVINGEN. 

• Regeling tot vrijdag 13 december 2019: 

o Inschrijven kan, na afspraak, voor kinderen  met geboortejaar 2017 en vroeger 

 in de klassen waar nog plaats is (capaciteit http://www.vrijeschoolbierbeek.be/inschrijven) 

 mits ze ook instappen op 2,5 jaar (je kan op de instapdag niet in 2 scholen ingeschreven zijn!) 

 

• Tijdspad kinderen met geboortejaar 2018 en vroeger (instap in het schooljaar 2020-2021): 

aanmelding broers en zussen 

aanmelding kinderen personeel 
tussen 7 januari en 21 januari 2020 via www.meldjeaan.leuven.be  

ordening 22 januari en 17 februari 2020  

toewijzing broers en zussen 

toewijzing kinderen personeel  
uiterlijk 18 februari 2020 via email  

inschrijving broers en zussen 

inschrijving kinderen personeel  
tussen 2 maart en 31 maart 2020 na afspraak op school 

aanmelding nieuwe kinderen tussen 2 maart en 31 maart 2020 via www.meldjeaan.leuven.be 

ordening tussen 1 april en 29 april 2020  

toewijzing nieuwe kinderen uiterlijk 30 april 2020 via email 

inschrijving nieuwe kinderen tussen 4 mei en 26 mei 2020 na afspraak op school 

vrije inschrijvingen vanaf 29 mei 2020  

 

• Wij zullen jullie gedetailleerder kunnen informeren over de modaliteiten van aanmelden en inschrijven in de 

nieuwsbrief van januari die vóór de kerstvakantie zal verschijnen. 

 

• Wij informeren jullie graag ook persoonlijk over ons pedagogisch project, de capaciteit, de ordening, … op 

volgende momenten (deze gaan door op school): 

Infomoment aanmelding en 

inschrijving van 

 broers en zussen 

 kinderen personeel 

Infomoment aanmelding en 

inschrijving van nieuwe kinderen 

Kijkmomenten in de school  

voor alle geïnteresseerden 

donderdag 9 januari 2020  

om 19.30 uur 

donderdag 20 februari 2020  

om 19.30 uur 

woensdag 12 februari 2020  

van 9 tot 11.30 uur 

donderdag 12 maart 2020  

van 13.15 tot 16.00 uur 

 

Vredeslicht 
Het Vredeslicht wordt elk jaar door een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en wordt met 

een bijzondere lantaarn door Austrian Airlines, de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij, overgevlogen van Tel Aviv 

naar Linz in Oostenrijk. Van daaruit wordt het verdeeld over heel Europa.  

Op zondag 15 december 2019 gaat een delegatie van Boutersem, Bierbeek en Oud-Heverlee 

het vredeslicht ophalen in Aken en brengt het mee naar Boutersem. Daar wordt het in 

ontvangst genomen door de 3 burgemeesters of vertegenwoordigers van elke gemeente om 

het na een plechtigheid aldaar mee te nemen (naar het gemeentehuis). Vanaf 

maandagvoormiddag 16 december kan iedereen een vredeskaars aan het originele licht 

aansteken om het mee naar huis te nemen.  
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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 

 

 
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek 

 

BENZINESTATION 

SERGEANT – WILLEMAERTS 
Hoogstraat 29, 3306 Bierbeek 

016/ 46 29 19 
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016/46.08.89 - info@apotheekbierbeek.be 

www.apotheekbierbeek.be  
 

 

Dorpstraat 27, 3360 Bierbeek 

016/ 44 90 92 

 

 
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 

 

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 

BOUWWERKEN 

LUC SWILLEN 
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp 

016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - Lucswillen@telenet.be 
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Merbeekstraat 2, 3360 Bierbeek 

0478/21 79 11 Scs3@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 
 

 

 
www.continental.be  

 

 

 


