warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige ontwikkeling van elk kind
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FACULTATIEVE VERLOFDAG
huiswerkklas L4-5-6
L5 klimaatbende: ijsberen
zwemmen 2 / L5 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6
kinderfuif

schaatsen LS / ouderraad 20uur
dikke truiendag / K3 bibliotheek / zwemmen 3 / huiswerkklas L4-5-6
uur

kijkdag inschrijvingen 9.00 uur -11.30
zwemmen 1 / L2 + L6 bibliotheek / huiswerkklas L4-5-6
fiets- en wandelpool

samenspeelweek / week tegen pesten
vegetarische week
Ma 17 K1a bibliotheek
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L6: Doe-beurs
zingen voor de jarigen 8.45 uur / K2 + L1 + L3 bibliotheek / zwemmen 2
infomoment aanmelding en inschrijvingen – nieuwe kinderen 19.30 uur
carnaval / snoepjesdag / L3-4 De Borre

KROKUSVAKANTIE

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

Kinderfuif
Zin in een tripje naar dromenland?
Kom jij graag in je onesie, pyjama of slaapmuts?
Of kom jij liever in de outfit van je dromen?
Iedereen welkom in de Borre op 7 februari, vanaf 18.00 uur.
De opbrengst gaat naar extra uitstapjes en materialen voor de klassen.

Vele handen maken licht werk!
Je kan je opgeven door je naam in te vullen op de doodle.

Schaatsen LS
Op maandag 10 februari gaat de lagere school schaatsen. Vergeet
niet om een extra paar sokken en handschoenen mee te brengen.
Zorg ook dat jouw kind zijn of haar schoenmaat kent!

Dit jaar zetten we niet alleen de verwarming een paar graden lager.
We brengen ook de biodiversiteit onder de aandacht.
Kijkdag inschrijvingen – 12/2
Op woensdagvoormiddag zetten wij de deuren van onze klassen
open. Geïnteresseerde ouders kunnen dan even binnenkijken in de
klas.
Fiets- en wandelpool – 14/2
• 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!
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‘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.





Samenspeelweek (week tegen pesten) – 17/2 tem 21/2

Onze school voert een sterk beleid tegen pesten door
•
•
•
•

een warm en verbindend schoolklimaat
inzet op meer welbevinden op school
een snelle detectie van pestgedrag
een gestructureerde aanpak bij pesten, opgenomen in het
schoolreglement

Maar de strijd tegen pesten moet regelmatig extra aandacht krijgen! Op zondag 2 februari lanceert KETNET
haar vernieuwde STIP IT-campagne. Daar pikken we graag op in tijdens onze samenspeelweek. We frissen
in afwachting de betekenis van de 4 stippen op:
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Vegetarische week

“Wat smeren jullie op de veggieboterham?”
Kaas is een optie maar in de meeste supermarkten vind je steeds vaker vegetarisch en vegan
broodbeleg. Vegan préparé van de chef en preisalade bijvoorbeeld zijn niet alleen gezond maar ook lekker!
Je kan natuurlijk ook zelf je koksschort aantrekken!
Hummus recept (klik op titel voor recept)

Pesto recept (klik op titel voor recept)

Naargelang je zin en tijd hebt kan je deze tapenades ook pimpen met verse tomaten, zongedroogde
tomaten, avocado, radijsjes, augurk, … of strooi er geroosterde sesamzaadjes of pijnboompitjes over voor
een extra touch.

Infomoment aanmelding en inschrijvingen nieuwe kinderen 20/2
Visie van de school? Hoe verloopt een dag? Praktisch? Hoeveel
plaatsen zijn er vrij? Hoe moet je aanmelden? Voor hoeveel
scholen meld je best aan? Wie heeft er voorrang? … ?
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Carnaval / snoepjesdag – 21/2
We sluiten de samenspeelweek af met snoepjesdag en een carnavalsfeest.

Carnaval

Kinderen mogen zich vrij verkleden!
(geen wapens, monsters, …)


KS: Feestje en pannenkoeken
LS: “Tableau Vivant”, popcorn en film

Snoepjesdag

Tijdens de middagspeeltijd (na het middageten)
mogen de kinderen snoepen.

Snoepjesdag is een ondeugend feest, maar snoep
meegeven voor de hele klas is geen goed plan!
Geef niet meer mee dan dat jouw kind zelf op kan.

L3-4 - De kopergietery – Le Dîner – De Borre – 21/2
Eén tafel, drie protserige heren en één diva. Een avond en grand
chique, geheel volgens de etiquette. Hun diner wordt echter
voortdurend onderbroken door onvoorziene gebeurtenissen.
Gerechten komen tot leven, objecten zweven door de kamer en
vreemde personages verschijnen. Toch doen de zelfingenomen
aristocratische gasten stijlvol verder alsof er niets aan de hand is,
zelfs wanneer de muren om hen heen afbrokkelen. Zolang ze het
dessert maar halen! Want het gevaar loert om de hoek…
Een muzikale voorstelling vol fysiek theater, circus en verrassende
objectmanipulatie. Een crême aan internationale circusmensen
nestelt zich letterlijk aan een tafel en steekt op een geestige
manier de draak met schone schijn, hebzucht en machtswellust.

Wafelverkoop
In februari-maart organiseert de ouderraad weer zijn jaarlijkse wafelverkoop.
Je kan vanillewafels, chocoladewafels, chocoladetruffels en frangipanes bestellen.
• Start van de verkoop: vrijdag 14 februari.
• Uiterste datum bestellingen: vrijdag 6 maart.
• Wafels mee naar huis: vrijdag 20 maart.
De wafelverkoop is ten voordele van onze fietsstalling.

Oudercontacten
Vanaf 9 maart nodigen we alle ouders uit voor een oudergesprek. Om je het
vervelende wachten zoveel mogelijk te besparen, werken we met digitale
inschrijvingen via een doodle-formulier.
Op dinsdag 18 februari rond 21.00 uur wordt de link om een afspraak te maken
via mail doorgestuurd. Wie al even wil kijken welke opties er voor het
oudercontact zijn: www.vrijeschoolbierbeek.be/kalender
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Ouderbevraging

Ouderbevraging: “Goed onderwijs is voor mij…”
‘Eigenaarsschap’ komt steeds weer terug wanneer het gaat om kwaliteitsontwikkeling. De richtlijnen van
bovenaf zijn een beetje vager geworden en niet altijd éénduidig; de leerplannen laten veel ruimte voor
interpretatie; elke school ontwikkelt zich volgens een eigen visie en missie; elke school zoek een eigen weg,
een manier om met de uitdagingen van het onderwijs van vandaag om te gaan, zoals het bewaken van de
kwaliteit, de ondersteuning van leerkrachten, het omgaan met verschillen in de klas, het functioneel
beoordelen van groei van kinderen, …
Samen met jullie willen we nadenken over die weg via een ouderbevraging. We zullen ook de kinderen van
de bovenbouw, de leerkrachten en bestuurders van de school bevragen.
Je krijgt als ouder vragen over:
•
•
•
•

Uitgangspunten: Waar moet volgens jou de focus van ons onderwijs liggen? Wat is de rol van de
leerkracht? Welke manier van leren krijgt jouw voorkeur? Wat moeten kinderen leren? …
Organisatie: Hoe moeten klasgroepen samengesteld worden? Hoe ver kan differentiatie gaan? Wat
is de zin en onzin van toetsen? …
Schoolcultuur: Wat met structuur? Hoe gaan we om met hiërarchie? Wat met het M-decreet (nu
begeleidingsdecreet)? …
Evaluatie en rapportering: Hoe zien die eruit? Is een proefwerkenperiode zinvol? …

Gelieve de ouderbevraging vòòr 29 februari in te vullen. Dat kan volledig anoniem. Het zou goed zijn als
we van elk gezin de mening kunnen meenemen. De bevraging duurt amper 15 minuten. Alvast bedankt!
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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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BENZINESTATION
SERGEANT – WILLEMAERTS
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek
016/46.08.89 - info@apotheekbierbeek.be
www.apotheekbierbeek.be

Hoogstraat 29, 3306 Bierbeek
016/ 46 29 19

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
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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

BOUWWERKEN
LUC SWILLEN
Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp
016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 - Lucswillen@telenet.be

www.continental.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
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