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Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
De slagzin van dit schooljaar is ‘De kracht van verbinden’, met elke maand een andere
invalshoek. Elke maand zal je in deze katern van de nieuwsbrief een inspirerende tekst
vinden, een tekst die misschien aanzet tot verdere gespreksstof en hopelijk verbindend zal
werken.

Laat je alvast inspireren door onze eerste
tekst:
Heel zorgvuldig,
het puntje van de tong tussen de lippen,
verbindt hij, met een lat,
de twee streepjes op zijn blad.
Een lijnstuk, verklaart hij fier.
Ze knikt wijs, gaat met haar stift van punt
naar punt
tekent zo een zon, een bloem, een panda,
en laat mij dan raden
een wolk? Probeer ik.
Maar nee,
en nooit klonk nee zo bemoedigend.
Wij! In een kring!
En op haar gezicht gaat ook een lijn,
van oor tot oor.
Nu is het mijn beurt om te knikken en te bedenken
hoe alles met lijntjes samenhangt.
Zijn lijnstuk, dat van zijn vriendje even verderop
en het mijne dertig jaar geleden.
Potlood op papier,
krijt op bord,
of, net als toen,
een stokje in het zand.
Hoe Hij ook kringen maakte
misschien met fonkelende ogen
maar bovenal, bovenal
een lijn
van oor tot oor.

Eerste schooldag
Op 1 september is het weer zo ver… De eerste
schooldag van schooljaar 2021-2022!
We verwelkomen jullie met open armen op De
Kinderberg.
Net zoals vorig schooljaar vragen we aan de
ouders om niet mee tot aan de schoolpoort te
komen, maar de kinderen af te zetten ‘onderaan



de Kinderberg’ en ze zelf naar het groene poortje te laten stappen.
De fietsen van de kinderen van L1 en L2 worden aan de straatkant, tussen de nadars gezet,
de fietsen van L3, L4, L5 en L6 komen in de nieuwe fietsenstalling aan de straatkant en de
fietsen van de kleuters mogen geparkeerd worden op de Kinderberg. Vergeet zeker niet om
een slot mee te brengen zodat de fietsen veilig staan.
Bij het ophalen van de kinderen, wordt er gevraagd aan de ouders om aan de straatkant te
wachten. Aan de straatkant hangen bordjes met de wachtplaatsen per klas. De kinderen
komen in rijen naar beneden in een vaste volgorde: de fietsers die alleen naar huis gaan, de
fietsers die opgehaald worden, de voetgangers die alleen naar huis gaan, de kinderen die
opgehaald worden en als laatste de kleuters.
Wanneer je als ouder aankomt nadat de rijen naar beneden zijn gekomen, mag je uiteraard
op de speelplaats je kind komen ophalen.

Bibbezoeken
Net zoals de voorbije jaren brengen alle klassen , van
de allerkleinsten tot de allergrootsten, regelmatig een
bezoek aan de bibliotheek in De Borre. De kinderen
gaan te voet naar daar en kiezen een boek naar keuze
of in het thema waarover ze aan het leren zijn.
Leesplezier gegarandeerd!

Openklasmoment kleuterschool en eerste leerjaar
Normaal gezien voorzien wij elk jaar op het einde van de vakantie voor de kleuters en het
eerste leerjaar een openklasmoment.
Door de coronamaatregelen zal dit moment net zoals vorig schooljaar wat anders verlopen
dan andere jaren, maar we hebben trachten te zoeken naar een gulden middenweg waarbij
alle kinderen de kans hebben om even kennis te maken met hun nieuwe klas en nieuwe juf.
Ook kan je op dit moment kennis maken met de  zorgjuf voor de kleuters, juf Auriane, haar
vervangster juf Ellen en juf Steffi.

Het openklasmoment zou, zoals voorzien, doorgaan op maandag 30 augustus, in de late
namiddag/vooravond.
De kinderen zouden per 5, onder begeleiding van 1 ouder, de klas kunnen bezoeken
gedurende een kwartier. Het is belangrijk dat je je houdt aan deze tijdspanne zodat alle
kinderen en ouders de kans krijgen de klas te bezoeken.
De kleuterklassen zullen toegankelijk zijn vanaf 18 uur, in blokjes van 15 minuten.  We
voorzien na elk blokje vijf minuten om de school te verlaten of om jullie naar een andere klas
te verplaatsen.
De ouders en de kinderen komen binnen en buiten via een vaste baan, die aangegeven
wordt met pijlen. Gelieve je strikt te houden aan deze route, ook als je naar een andere klas
gaat.
Aan de volwassenen wordt gevraagd een mondmasker te dragen en zich te houden aan de
1,5 meter afstand wanneer ze andere volwassenen tegenkomen.



Infomoment lagere school
Omdat we omwille van de coronamaatregelen, die nog tot eind september gelden, de ouders
niet op onze school mogen ontvangen, zullen de infomomenten net zoals vorig schooljaar
online doorgaan.
Op vrijdag 3 september zullen jullie vanaf 18 uur op de klasblog van jullie kind een
presentatie terugvinden over de klas en de klaswerking.
Indien jullie nog met vragen zitten, kunnen jullie uiteraard de leerkrachten contacteren via
mail.
Waar vind je de klasblogs terug?
→ ga naar de website van de school: www.vrijeschoolbierbeek.be
→ klik door naar ‘binnen kijken’
→ klik door naar de klas waar je meer informatie over wil
→ geniet van de presentatie ;)

Thank-God-It’s-Friday-Kick-Off

Inschrijven kan via de volgende link: Thank-God-It’s-Friday-Kick-Off

http://www.vrijeschoolbierbeek.be
https://docs.google.com/forms/d/1rj6AeOv7JVh5m6HslUGf4bhxq4-ISkg4NTpGErN2-0Y/edit


L3 bibspel
Via superleuke opdrachten leren we de bib beter kennen.
Waar ligt wat? Welke soorten boeken zijn er? Hoe zoek ik iets op?
Kortom… (weg)wijs in de bib!

Startviering lagere school
Op vrijdag 10 september houden we met de lagere school onze startviering. Deze zal
doorgaan op de speelplaats in plaats van in de kerk en wordt georganiseerd door het vijfde
en zesde leerjaar.

L6 Natuurpunt
Net zoals de voorbije schooljaren werkt het zesde
leerjaar gedurende het schooljaar samen met
Natuurpunt. Dit via kennismaking met Natuurpunt,
werkdagen en opvolgingsdagen.
Educatief Natuurbeheer Natuurpunt vertrekt vanuit de
belevingswereld van het kind; het is een
ervaringsgericht en leergebiedoverschrijdend project
waarmee we kinderen (terug) warm willen maken voor
natuur. Al doende leren kinderen over de wondere
wereld van kruiden, vlinders, mieren, het waterleven,
vogels en imposante bomen. We dompelen hen met al
hun zintuigen onder in de natuur, en geven hen de kans
om een handje toe te steken in het beheer ervan. We bereiken op die manier heel wat
eindtermen voor het basisonderwijs.

L4 Hidrodoe

Net zoals de voorbije schooljaren zet het vierde
leerjaar zich om echte waterambassadeurs te
worden. Dit jaarproject start met een uitstap naar
Hidrodoe.
De leerlingen ontdekken verschillende
waterexperimenten in de Waterwereld en de Blauwe
Watertuin. Interactie en educatie gaan hier hand in
hand.
In de Watermaker bekijken de kinderen de 4D-film
‘Teruggespoeld’ over kraanwater.

In het Watertheater bekijken ze een show en worden ze echte waterwetenschappers. Het
jaarthema van 2021 is ‘Schitterend water’, over de kostbaarheid van water.
In het Watercafé kunnen de leerlingen hun dorst lessen en krijgen ze een unieke
Hidrodoe-beker, die ze onbeperkt kunnen vullen met het heerlijkste kraanwater.



Personeelsnieuws
In de kleuterklassen vinden we de volgende juffen terug:
Onthaalklas (K1a): juf Lies en kinderverzorgster juf Sara
Eerste kleuterklas (K1b): juf Hanne
Tweede kleuterklas (K2): juf Martien
Derde kleuterklas (K3): juf Tamara, zij zal tijdens de maand september halftijds aan de slag
gaan, samen met juf Steffi
Zorgjuf (Kikkerklas): juf Ellen
Turnleerkracht: meester Toon
Je kan hen bereiken via de volgende mailadressen:
lies_vranckx@vrijeschoolbierbeek.be
sara_vanhemelryck@vrijeschoolbierbeek.be
hanne_vanherrewegen@vrijeschoolbierbeek.be
martien_lynen@vrijeschoolbierbeek.be
tamara_vandenbergh@vrijeschoolbierbeek.be
steffi_laurens@vrijeschoolbierbeek.be
ellen_mellaerts@vrijeschoolbierbeek.be
toon_nackaerts@vrijeschoolbierbeek.be

In de lagere school vinden we de volgende juffen en meesters terug:
Eerste leerjaar (L1): juf Leen en juf Els
Tweede leerjaar (L2): meester Hans en juf Davina
Derde leerjaar (L3): juf Larissa en juf Veerle
Vierde leerjaar (L4): juf Katrien, juf Ann en meester Toon
Vijfde leerjaar (L5): juf Evelien en juf Liese
Zesde leerjaar (L6): juf Kathy en juf Liese
Zorgjuf: juf Ilse
Zorgcoördinator: juf Anneke
Turnleerkrachten: meester Gunther, meester Toon en juf Marijke
Je kan hen bereiken via de volgende mailadressen:
leen_chaerle@vrijeschoolbierbeek.be
els_vanacker@vrijeschoolbierbeek.be
hans_jennes@vrijeschoolbierbeek.be
davina_vanschaeybroeck@vrijeschoolbierbeek.be
larissa_laurent@vrijeschoolbierbeek.be
veerle_vandensteen@vrijeschoolbierbeek.be
katrien_leys@vrijeschoolbierbeek.be
ann_mulders@vrijeschoolbierbeek.be
toon_nackaerts@vrijeschoolbierbeek.be
evelien_tonnet@vrijeschoolbierbeek.be
liese_distelmans@vrijeschoolbierbeek.be
kathy_hendrickx@vrijeschoolbierbeek.be
ilse_ravoet@vrijeschoolbierbeek.be
anneke_debremaeker@vrijeschoolbierbeek.be

De opvang zal verder georganiseerd worden door Eliane, Ludo en Marina.
Je kan hen bereiken via de volgende mailadressen:
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eliane_havet@vrijeschoolbierbeek.be
ludo_havet@vrijeschoolbierbeek.be
marina_vanermen@vrijeschoolbierbeek.be

Op het secretariaat kan je de volgende personen vinden:
Directie: juf Lieselotte
Secretariaat: Griet
Preventieadviseur: Chantal
Boekhouder: Toon
ICT-coördinator: Luc
Je kan hen bereiken via de volgende mailadressen:
lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be
griet_tistaert@vrijeschoolbierbeek.be
chantal_detry@vrijeschoolbierbeek.be
toon_nackaerts@vrijeschoolbierbeek.be
ict@vrijeschoolbierbeek.be
Of via onze telefoonlijn: 016/464037

Organisatie van zorg
In de Kinderberg wordt er veel
aandacht besteed aan zorg in de
brede betekenis van het woord. Zorg
voor kinderen, leerkrachten en
ouders.
Vorig schooljaar werkten we een
nieuwe zorgvisie uit. In het eerste
trimester organiseren we een
ouderavond waarop jullie meer uitleg
krijgen over onze visie. De datum
wordt later nog meegedeeld.

Dit schooljaar zetten volop verder in
op zorg. Hoe doen we dit concreet?

- Juf Anneke zal verder de zorgcoördinatie van de lagere school op zich nemen.
- Juf Steffi neemt de zorgcoördinatie van de kleuterschool op zich.
- Juf Ilse neemt de zorgondersteuning in de lagere school op zich.
- Juf Ellen neemt de zorgondersteuning in de kleuterschool op zich.
- Voor kinderen waarvoor extra maatregelen genomen worden, wordt een zorgplan

opgesteld. Hierin wordt beschreven welke maatregelen van kracht zijn. Dit zorgplan
wordt samen met het kind en de ouders besproken en wordt regelmatig geëvalueerd.

- Op het rapport worden de onderdelen waarvoor extra ondersteunende maatregelen
zijn genomen, aangeduid met een pictogram

- In de lagere school wordt er gewerkt met het sporenbeleid waardoor kinderen die
extra instructie nodig hebben of snel zelfstandig aan het werk kunnen, die
mogelijkheid hebben
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- Er wordt zeer regelmatig overleg ingepland met de zorgcoördinatie en de
zorgondersteuners om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden

- De zorgondersteuning van de kinderen beperkt zich niet enkel tot ondersteuning van
taal- en rekenvakken, maar ook sociale vaardigheden, concentratie, leren leren, …
Kortom zorg in de brede zin van het woord!

We vinden het ook zeer belangrijk dat jullie, als ouders, bij ons terecht kunnen indien jullie
vragen, bezorgdheden, … hebben. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen!

Belangrijke data

SCHOOLJAAR 2021-2022

VRIJE DAGEN, VAKANTIES en
STUDIEDAGEN

4/10: facultatieve verlofdag

1/11 tot 5/11: herfstvakantie

11/11: wapenstilstand

17/11: pedagogische studiedag

24/12: school tot 12 uur

27/12 tot 7/01: kerstvakantie

7/02: facultatieve verlofdag

28/02 tot 4/03: krokusvakantie

16/03: pedagogische studiedag

4/04 tot 15/04: paasvakantie

18/04: paasmaandag

25/05: pedagogische studiedag

26/05 tot 27/05: OLH Hemelvaart

6/06: pinkstermaandag

30/06: school tot 12 uur

FEESTEN

eetfeest zondag 17 oktober

TE ONTHOUDEN DATA

5/10: dag van de leerkracht

18/10 tot 22/10: L5 Stemklassen

14/02 tot 16/02: L3 boerderijklassen

29/06: receptie zesde leerjaar

RAPPORTEN EN OUDERCONTACTEN

29/10: rapport lagere school

tussen 8 en 19 november: oudercontacten

24/12: rapport lagere school

4/02: einde herhalingstoetsen L4, L5, L6

11/02: rapport L5 en L6

tussen 14 en 25/02: oudercontacten L5 en
L6

25/02: rapport L1, L2, L3 en L4

tussen 21/03 en 1/04: oudercontacten L1,
L2, L3 en L4

1/04: rapport L5 en L6

tussen 18 en 29/04: oudercontacten
kleuterschool

25/05: rapport lagere school

22/06: einde herhalingstoetsen L4, L5 en L6

30/06: rapport lagere school



Coronamaatregelen
Het nieuwe schooljaar start met minder
beperkende maatregelen, tenzij de
preventieadviseur, op basis van de
veiligheidssituatie op school, of de lokale
crisiscel, op grond van de lokale
epidemiologische situatie, anders beslist.
Deze maatregelen blijven minstens
gehandhaafd tot eind september. Indien de
omstandigheden het toelaten of vereisen
kan het onderwijsoverleg vroeger
samenkomen voor een evaluatie.
Hierbij een overzicht van de maatregelen:

- Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht (lunchpauzes, turnlessen, lessen, …).
- Essentiële derden op school zijn toegelaten indien hun aanwezigheid op school

noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de
begeleiding van de leerlingen.

- Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de
samenleving.

- Vergaderingen en andere tussen personeelsleden onderling, kunnen doorgaan met
mondmaskerplicht. De mondmaskerplicht is niet van toepassing wanneer er
neergezeten wordt aan tafel.

- De leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in een vaste klasruimte.
- Lokalen worden maximaal geventileerd.
- De lunchpauze kan georganiseerd worden in de refter.
- Warme maaltijden zijn toegelaten.
- De speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen georganiseerd worden
- De leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen en speelgoed in openlucht. De

toestellen hoeven niet na elk gebruik gereinigd te worden.
- Er is blijvende extra aandacht voor een goede handhygiëne.
- De aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren moet nog steeds vermeden worden.

De kinderen worden aan de poort afgezet en opgehaald.
- Oudercontacten kunnen doorgaan, met een mondmasker.
- Crowding (te veel mensen bij elkaar) moet vermeden worden.
- Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker.
- Specifiek voor het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs, zijn de mondmaskers niet

langer verplicht, tenzij de preventieadviseur of, op grond van de lokale
epidemiologische situatie, de lokale crisiscel anders beslist. Leerlingen en
onderwijspersoneel die een mondmasker wensen te dragen, kunnen dit.

- Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere
volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig. Idem
voor essentiële derden.

- Ouders houden zich aan de mondmaskerplicht.
- In de klas hoeven leerkrachten geen mondmasker te dragen zolang de leerlingen

blijven zitten.
- Inschrijven kan op school gebeuren.
- Schoolbezoeken voor kandidaat-leerlingen gebeuren op afspraak.



- Op het secretariaat wordt er nog steeds plexiglas voorzien.
- Het bezoek van leerlingen en personeel wordt beperkt op het secretariaat.
- De lessen lichamelijke opvoeding kunnen doorgaan.
- Er wordt zoveel als mogelijk buiten gesport.
- Een mondmasker is niet verplicht tijdens het sporten.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren boven de 12 jaar, is het
virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Naast een
basisset van maatregelen (zoals hierboven beschreven) kunnen - indien nodig - bijkomende
striktere en kordate maatregelen volgen.

Voor- en naschoolse opvang
Net zoals de voorbije jaren organiseert onze school voor- en naschoolse opvang.
De voorschoolse opvang loopt van 7 uur tot 8.30 uur en wordt verzorgd door Eliane.
De naschoolse opvang loopt van 16.20 uur tot 18 uur op maandag, dinsdag en donderdag
en van 15.20 uur tot 18 uur en wordt verzorgd door Eliane en Ludo.
Op woensdagnamiddag loopt de opvang van 11.50 tot 16 uur en wordt verzorgd door Ludo
en Marina. We merkten de voorbije schooljaren dat er zeer weinig tot vaak geen kinderen op
woensdagnamiddag na 13 uur in de opvang bleven, waardoor de school financieel moest
bijdragen aan de kosten voor een toezichter.  Hierdoor werken we dit schooljaar met een
inschrijvingssysteem voor de woensdagnamiddagen. Jullie krijgen in het begin van het
schooljaar een document waarop je per trimester kan inschrijven voor de
woensdagnamiddagopvang (na 13 uur). Deze opvang gaat enkel door wanneer er minstens
5 kinderen ingeschreven zijn. Indien jullie ingeschreven zijn en er onvoldoende kinderen zijn,
worden jullie uiteraard gecontacteerd. Is je kind ingeschreven en kom je hem/haar toch
vroeger ophalen, worden de kosten tot 16 uur aangerekend.
Voor de andere dagen hoef je je niet in te schrijven.
De prijzen voor de voor- en naschoolse opvang (gelden per kind per begonnen half uur):
Voorschoolse opvang op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:
7.00 uur - 8.30 uur: 3 euro
7.30 uur - 8.30 uur: 2 euro
8.00 uur - 8.30 uur: 1 euro

Naschoolse opvang op woensdag:
11.50 uur - 12.30 uur: 1,5 euro
11.50 uur - 13.00 uur: 2,5 euro
van 11.50 uur tot 16.00 uur: 10 euro

Naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag:
16.15 uur - 17.00 uur: 1,5 euro
16.15 uur - 17.30 uur: 2,5 euro
16.15 uur - 18.00 uur: 3,5 euro

Naschoolse opvang op vrijdag:
15.15 uur - 16.00 uur: 1,5 euro
15.15 uur - 16.30 uur: 2,5 euro
15.15 uur - 17.00 uur: 3,5 euro
15.15 uur - 17.30 uur: 4,5 euro



15.15 uur - 18.00 uur:  5,5 euro

Warme maaltijden

Het voorbije 1,5 jaar hebben we op de
Kinderberg geen warme maaltijden kunnen
organiseren omwille van de coronacrisis.
Eind vorig schooljaar deed de ouderraad een
bevraging bij de ouders om te bekijken of er nog
voldoende interesse was om warme maaltijden
op school te organiseren.

Uit deze bevraging van de ouders kwamen onder andere de volgende elementen naar
voren:

- Heel wat ouders hopen op een terugkeer van de warme maaltijden.
- Er wordt voldoende aandacht gevraagd voor gezonde en evenwichtige maaltijden.
- De prijs van de warme maaltijd mag meer zijn als de kwaliteit van het eten erop

vooruit gaat.
- Doordat de warmeters en de boterhameters op verschillende tijdstippen eten, is het

jammer dat ze ‘s middags maar kort samen kunnen spelen.
- Er wordt gevraagd om de mogelijkheid te bieden aan boterhameters om soep te

drinken onder de middag.
- Heel wat ouders vinden warme maaltijden niet nodig op school.

We bevroegen ook de leerkrachten. Uit deze bevraging kwamen onder andere de volgende
elementen naar voren:

- Warme maaltijden vraagt heel wat organisatie van de school (er is maar een kleine
refter waardoor er in verschillende shiften gegeten moet worden, er hangen veel
toezichten samen met de organisatie van de maaltijden, …).

- Er zijn heel wat kosten die gepaard gaan met de organisatie van de warme
maaltijden (extra poets, afwas, toezicht van Eliane en Ludo, …).

Na de verschillende partijen uitgebreid gehoord te hebben, hebben we getracht een gulden
middenweg te vinden en daarom hebben we de volgende zaken beslist:

- Er zouden terug warme maaltijden georganiseerd worden, dit elke maandag en
vrijdag.

- Op dinsdag en donderdag kunnen de kinderen geen warme maaltijd bestellen, maar
dan kunnen ze samen in de klas genieten van een samen-eet-moment en hebben ze
ook voldoende tijd om tijdens de middagpauze samen te spelen.

- Er werd overleg gepleegd met de traiteurdienst Beutels en er zou meer aandacht
besteed worden aan gezonde maaltijden en regelmatiger een vegetarische maaltijd



- De prijzen zouden aangepast worden naar 3,5 euro voor een kleutermaaltijd en 5
euro voor een kindermaaltijd (soep en hoofdgerecht).

Elk trimester krijgen jullie een formulier mee waarop je kan aanduiden op welk moment je
kind een warme maaltijd zal nuttigen op school. Indien je wil annuleren (wegens ziekte), bel
je ‘s morgens vóór 8.30 uur, anders wordt de maaltijd aangerekend.


