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MAANDOVERZICHT APRIL 2021
DO 1 Grapjesdag

VR 2 19 uur: afsluiten link oudercontacten kleuterschool

ZA 3

ZO 4 Pasen

MA 5 Paasmaandag

DI 6

WO 7

DO 8

VR 9

ZA 10

ZO 11

MA 12

DI 13

WO 14

DO 15

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19 start oudercontacten kleuterschool

DI 20

WO 21

DO 22

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26 L3: boerderijklassen

DI 27 L3: boerderijklassen

WO 28 L3: boerderijklassen

DO 29 buitenlesdag

VR 30 einde oudercontacten kleuterschool



Jaarthema

In de maand april staat de kleur ‘zwart-wit’ in
de kijker, samen met de term ‘delen’. Van
harte delen is de ander echt iets gunnen
zonder wat terug te verwachten. En het
geeft dubbele vreugde: we doen er de ander
plezier mee en het maakt ook onszelf blij.
Delen heeft tal van facetten: behalve
bezittingen kunnen we ook taken en lasten,
onze kwetsbaarheid, ons geloof en nog
zoveel meer delen. Ja, vreugde zelf kunnen
we ook delen. Dat is het toppunt van
verrassend vreugdevol delen.
Laat je mee inspireren door deze tekst:

De�l �� e��n
en ��� z�� �et�� �m��e�.

De�l �� �li��s���p
en �� ��l ��ot�� ��r�e�.

De�l �� �or���
en �� ��l�e� m����r ��a�r ���de�.

De�l �� e�t����i�s��
en �� ��l� e�k��� a��s���en.

De�l �� �en���
en �� ��l a����vu�� w����n.

De�l �� �re����
en �� ��l �i�h

ve���n���ul����n.
De�l �� �i�f��

en �� ��l� �i�f�� �ri���n.
De�l �� �ev��

en �� ��l� �en� ��r���.



Kinderberg nieuws in de kijker

Wafelverkoop ouderraad: goede doel WZC D’Eyckenbrug

Bednetdag

De paashaas en de paaskip brachten een bezoekje in alle klassen



Grapjesdag - 1 april

Om jullie een beetje bezig te houden tijdens deze coronatijden, enkele ideetjes voor
1-aprilgrappen:

1. Pak druiven in in van die mooie glimmende chocolade-ei-papiertjes. Een stuk
of 20 in een zak doen en zeggen dat de kinderen zoveel mogen snoepen als
ze willen!

2. Schroef de dop van de fles shampoo (zo’n dop met een gaatje erin waar je de
shampoo uitknijpt), doe wat huishoudfolie over de opening van de fles en
draai de dop er weer op. En nu maar wachten tot ze hun haar willen gaan
wassen…

3. Naai de sokken van je kinderen dicht
4. Stop krantenpapierproppen in de neuzen van de schoenen
5. Wel eens geprobeerd te drinken met een rietje waar gaatjes in de zijkanten

zitten? Gaat niet! Prik in een stuk of 10 rietjes hele kleine gaatjes, stop ze
terug op de plek waar ze altijd liggen en vooruit, vandaag mag het drinken bij
het ontbijt met een rietje gebeuren!

Foto’s of filmpjes doorsturen van geslaagde grapjes mag natuurlijk altijd!

Oudercontacten kleuters - 19 tot 30 april

Tussen 19 en 30 april worden de oudercontacten
voor de kleuters georganiseerd.
Inschrijven kan tot vrijdag 2 april 19 uur via een
doodle die naar jullie is doorgestuurd.
Op het tijdstip van het oudercontact ga je naar de
klasblog via de website van de school
(www.vrijeschoolbierbeek.be), klikt door naar
‘binnen kijken’ en dan vind je op de blog van de

desbetreffende klas een ‘knop’ om het oudercontact te starten.
Gelieve je op het vastgelegde uur aan te melden en je te houden aan de timing.

Grote verkeerstoets - 22 tot 27 april

De Grote Verkeerstoets is een online test voor
de leerlingen van het vijfde leerjaar die wordt
afgelegd tussen 22 en 27 april. Ze krijgen
vragen over verkeerstekens, voorrang, gedrag en attitude, veiligheid, positie op de
weg…

http://www.vrijeschoolbierbeek.be


Boerderijklassen - 26 tot 28 april

Normaal gezien trekt het derde leerjaar van 26 tot 28 april op boerderijklassen in De
Bonte Beestenboel in Wortel. Coronagewijs weten we nog niet met zekerheid of
deze openluchtklassen effectief zullen kunnen doorgaan. We brengen jullie op de
hoogte van zodra we meer nieuws ontvangen.
De meerdaagse boerderijklassen omvatten leerzame boerderijactiviteiten,
ontspannende activiteiten uit de ideeënkoffer en het voederen van de dieren. Voor
het voederen van de dieren en de boerderijactiviteiten wordt de klas in kleine
groepjes verdeeld, zodat alle kinderen een handje kunnen toesteken. Er kunnen ook
activiteiten in de nabije omgeving ingepland worden, bv een bezoek aan het
Natuurmuseum, het ‘Bootjesven’ of ‘De Mosten’, …

Buitenlesdag - 29 april

Op 29 april krijgen alle leerlingen vleugels. MOS roept
dan namelijk voor de 5de keer alle leerkrachten op om
buiten les te geven. Buiten leren is levensecht leren
van, over en in de natuur en de omgeving. Op die
manier nemen het welzijn, het welbevinden en de
natuurbetrokkenheid van de leerlingen toe. En nu

Covid-19 om de hoek loert, is het al helemaal aan te raden om de buitenruimte op te
zoeken.

Schoolfeest 8 en 9 mei

De Kinderberg organiseert op 8 en 9 mei een raadselwandeling, een tocht van 5 km
met 20 raadsels onderweg.
Je kan gedurende de hele dag wandelen en je kan vertrekken op het uur en de
plaats die jou passen. Lekker coronaproof dus!
Na inschrijving en betaling ontvang je het parcours en de bijlagen om de raadsels op
te lossen via je oudste kind op school. Voor andere geïnteresseerden is er een
afhaalmoment op zaterdag 8 en zondag 9 mei tussen 10 en 12 uur op de
kiss-and-go-zone aan de school.
Inschrijven kan voor verschillende leeftijdsgroepen. De wandeling blijft hetzelfde,
maar de raadsels zijn aangepast. Er zijn vier moeilijkheidsgraden: kleuters, 6 tot 8
jaar, 8 tot 10 jaar en ouder dan 10 jaar.
De deelnameprijs is 3 euro per pakket. Hierin zit een routeplan, een bijlage om de
raadsels op te lossen en een antwoordformulier waarmee je een prijs kan winnen.
Degenen die willen kunnen ook een goodiebag bestellen met wat lekkers voor
onderweg.



Inschrijven kan tot woensdag 5 mei 12 uur via de link die je op de schoolwebsite
terugvindt.
Sponsors
Hartelijke dank aan onze sponsors!

Algemene Brand Beveiligings

Systemen

ABBS NV
Grauwmeer 1D

B-3001 Heverlee – Belgium
T:+32(0)16 38 99 09

BE 0473 178 470
Ruisbroekstraat 31, 3360 Bierbeek

016/28 40 60

www.bestitservice.be

Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek

016/46.08.89 - info@apotheekbierbeek.be

www.apotheekbierbeek.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

mailto:info@apotheekbierbeek.be
http://www.apotheekbierbeek.be
mailto:info@belgo-garant.be
mailto:info@demiester.com
http://www.demiester.com
mailto:info@ontrackx.com
http://www.ontrackx.com


Dorpsstraat 17, 3360 Bierbeek

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

www.orbi-pharma.be

Dorpsstraat 7, 3360 Bierbeek

0487/32 13 23

Hoogstraat 4/A, 3360 Bierbeek

0472/ 633 626 - info@jesvastgoed.be

www.jesvastgoed.be

0478/38 78 35 steven@cinegasten.be
www.cinegasten.be

Acht-Meistraat 39, 3018 Wijgmaal

0498/34 67 47

www.econ3.be

BENZINESTATION

SERGEANT – WILLEMAERTS

Hoogstraat 29, 3306 Bierbeek

016/ 46 29 19

mailto:info@orbi-pharma.be
http://www.orbi-pharma.be
mailto:info@jesvastgoed.be
http://www.jesvastgoed.be
http://www.cinegasten.be
http://www.econ3.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

Bierbeekstraat 38, 3360 Korbeek-Lo

0473/59 25 34

oh-oats.be

Tiensesteenweg 333, 3010 Bierbeek

mailto:kei.consultingdesk@gmail.com
mailto:info@waterwilg.be
http://www.waterwilg.be


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

Rampenneau meubelstoffering

Rue du Puits 8, 1370 Dongelberg

0474/54 68 28

www.ramponneau.be

mailto:korbeek.lo@ing.be


Hoogstraat 35C, 3360 Bierbeek

016/ 46 24 10 info@dstore.be

www.dstore.be

Liselore De Vriendt
LOGOPEDISTE

liseloredevriendt@hotmail.com

Hoogstraat 45 • 3360 Bierbeek

Elzenbroekstraat 11 • 3053 Haasrode

0474 90 34 65

BOUWWERKEN

LUC SWILLEN

Hoegaardsesteenweg 31A, 3360 Bierbeek–Opvelp

016/ 73 40 63 - 0477/ 66 58 93 -

Lucswillen@telenet.be

Apotheek De Vriendt

Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert

016/ 89 69 79 info@apotheekmeldert.be

mailto:info@dstore.be
http://www.dstore.be
mailto:Lucswillen@telenet.be
mailto:info@apotheekmeldert.be


Bergstraat 38, 3360 Bierbeek

0485/60 36 18

www.subancare.com

Dorpsstraat 14, 3360 Bierbeek

016/ 46 01 65 - info@indemolen.com

https://www.google.com/search?q=in+de+molen+bierbeek&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjf-a765bHlAhURMewKHVhcAoEQ_AUIDSgA&biw=1680&bih=907&dpr=1
mailto:info@indemolen.com

