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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022



MAANDOVERZICHT FEBRUARI 2022
DI 1 einde inschrijvingsperiode broers en zussen

WO 2 L5 bib

DO 3

VR 4 K3 bib
einde proefwerkenperiode

ZA 5

ZO 6

MA 7 facultatieve verlofdag

DI 8 L6 bib

WO 9

DO 10 L2 bib

VR 11 L4 bib
rapport L5 en L6

ZA 12

ZO 13

MA 14 L3 boerderijklassen
start oudercontacten L5 en L6

DI 15 L3 boerderijklassen
K1a bib
L1 bib

WO 16 L3 boerderijklassen

DO 17

VR 18 K1b bib
L3 bib

ZA 19

ZO 20

MA 21

DI 22

WO 23 digitale kijkdag meld-je-aan

DO 24 K2 bib
L6 bib

VR 25 zingen jarigen van de maand januari
rapport L1 + L2 + L3 + L4
einde oudercontacten L5 en L6
Carnavalsfeest in fluo met Kinderfuif

ZA 26

ZO 27

MA 28 start krokusvakantie



Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
Het thema van deze maand is ‘verbonden zijn’.

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

In een jaar over verbondenheid
mag UBUNTU niet ontbreken!

We willen deze Afrikaanse levenshouding
beter leren kennen,

want we kunnen er veel van leren.
Vrij vertaald betekent UBUNTU:

Ik ben omdat wij zijn.
De mens is verbonden met zijn familie,

met zijn omgeving, de natuur,
het verleden, de voorouders,

degenen die nog geboren worden.
Echt mens zijn,

betekent dat je je verantwoordelijk
voelt voor andere mensen.

Desmond Tutu en Nelson Mandela zijn grote voorbeeldfiguren.
Hun woorden laten licht schijnen over UBUNTU

en hun daden verdienen navolging.
Desmond Tutu zei:

“Mijn menselijkheid is diepgaand en onlosmakelijk
verbonden met die van jou.”

En: “Alles wat we leren en ervaren in de wereld,
komt voort uit relaties met anderen.

Elk contact is een mogelijkheid om een positievere maatschappij te creëren.''
En UBUNTU gaf Mandela de kracht om te vergeven.



Warme maaltijden februari

Omwille van de coronacrisis zullen er in de maand
februari geen warme maaltijden te verkrijgen zijn.
Hopelijk kunnen we in maart terug van start gaan...

TERUGBLIK OP DE MAAND JANUARI

Kinderberg nieuws in de kijker

De aankomst van het vredeslicht in onze school



De lichtjes tractor

BLIK VOORUIT OP DE MAAND FEBRUARI

Stop inschrijvingen broers en zussen - 1 februari

Vandaag, om 17 uur, stopt de inschrijvingsperiode voor broers en zussen.

Week van de poëzie - 27 januari tot 2 februari

Woensdag 2 februari is de laatste dag van de week van de poëzie.
Dat betekent ook dat je tot en met woensdag nog een zelfgeschreven gedicht kan
binnen brengen om deel te nemen aan onze wedstrijd. Vrijdag 4 februari worden de
vijf winnaars bekend gemaakt.

Je kan ook nog tot en met donderdag je deelnameformulier van de masked poet
binnen brengen. Vrijdag wordt onthuld wie de kandidaten waren ;)



L3 boerderijklassen - 14 tot 16 februari

Van 14 tot en met 16 februari trekken onze
leerlingen van het derde leerjaar op
boerderijklassen in Wortel.
De meerdaagse boerderijklassen omvatten
leerzame boerderijactiviteiten, ontspannende
activiteiten én het voederen van de dieren.

De ouders van deze klas krijgen nog een
uitnodiging tot een info-avond om wat meer
uitleg te krijgen over deze boerderijklassen,
wat de kinderen moeten meebrengen en hoe
we deze klassen coronasafe aanpakken.

Start wafelverkoop - 18 februari

Wafel-, gebak- en chocoladeliefhebbers, begin alvast te watertanden want de
jaarlijkse wafelverkoop komt eraan!
Het startschot wordt gegeven op vrijdag 18/02. Via een handig online bestel- en
betalingssysteem zal alles efficiënt en coronaproof kunnen verlopen. Ook het
ophalen van al het lekkers zal in veilige omstandigheden gebeuren.
Wees vooral niet bedeesd om royaal veel te bestellen en vrienden en familie warm
te maken, want de volledige opbrengst gaat naar de school. Dit jaar heeft
de school gekozen om de opbrengst te gebruiken voor de speelplaatsinrichting.
De bestellijst, prijzen en praktische informatie volgen weldra, maar hou jullie alvast
klaar
om te smullen, te trakteren en massaal te bestellen! Wordt vervolgd!



Digitale kijkdag - 23 februari

Nieuwkomers kunnen zich inschrijven vanaf 1 februari, via de website van MJA
(MeldJeAan) om deel te nemen aan de digitale kijkdag van onze school.

Wie graag live een kijkje komt nemen op onze school, kan dit terug doen!
Je neemt hiervoor best contact op met directie@vrijeschoolbierbeek.be, want een
bezoekje kan enkel na de schooluren in beperkte groep en op afspraak.

Carnaval met Kinderfuif - 25 februari

Onder het motto “Echte helden dragen maskers”
organiseren we op onze school een spetterend
carnavalsfeest. Op 25 februari mogen de kinderen
van hun mondmaskers een origineel, cool, vrolijk,
creatief masker maken. We zullen op deze dag
carnaval combineren met fluo-dag en een
kinderfuif. Alle kinderen gaan om de beurt
deelnemen aan een carnavalsactiviteit, een
fluo-activiteit en een dansfeestje. Om alles corona
proof te laten verlopen zullen deze activiteiten
buiten plaatsvinden. Een extra trui onder hun
carnavalsoutfit is dus aangeraden.

mailto:directie@vrijeschoolbierbeek.be


Overzicht van de huidige quarantainemaatregelen

- Leerlingen die mogelijke symptomen hebben, blijven thuis en laten zich
testen.

- Leerlingen die geen symptomen hebben, maar wel een positieve test
afgelegd hebben, blijven thuis in isolatie.

- Er wordt aanbevolen om zichzelf regelmatig te testen met een zelftest. In
afwachting van het testresultaat van een PCR-test, blijft men thuis.

- Leerlingen uit het basisonderwijs die op school in nauw contact kwamen met
een besmette persoon en zelf geen symptomen vertonen, worden daardoor
als laagrisicocontact beschouwd, en niet meer getest of in quarantaine gezet.

- Ook indien er meerdere besmettingen zijn in de klas binnen een korte
periode, worden alle leerlingen als laagrisicocontact beschouwd en leidt dit
niet tot het automatisch in quarantaine plaatsen van de hele klas. In
uitzonderlijke gevallen kan er alsnog overgegaan worden tot het sluiten van
de klas.

- Indien kinderen onder 12 jaar en kinderen vanaf 12 jaar die nog in het
basisonderwijs zitten, blootgesteld worden aan een besmetting binnen het
gezin, worden ze als hoogrisicocontact beschouwd en volgen ze de algemene
quarantaineregels.
Dit houdt een quarantaine van 10 dagen in, met mogelijkheid om vanaf dag 7
de quarantaine te verlaten mits een dagelijkse negatieve zelftest (vanaf dag 7
t.e.m. dag 10). De quarantaine mag steeds en uitsluitende verlaten worden
om naar school te gaan.
De geldende veiligheidsmaatregelen (mondmasker vanaf 6 jaar, afstand
houden, …) worden strikt opgevolgd.

- Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie
gedetecteerd werd met een PCR- of antigeentest, afgenomen door een
zorgverlener, worden vrijgesteld van quarantaine.

- Na de quarantaineperiode geldt gedurende een periode van 10 dagen
verhoogde waakzaamheid (mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, afstand bewaren,
vermijden van contacten met kwetsbare personen, …).

- Kinderen die bij buitenschoolse activiteiten blootgesteld worden aan een
besmetting, worden beschouwd als laagrisicocontact en gaan niet in
quarantaine en worden enkel getest bij mogelijke symptomen.



Overzicht veiligheidsmaatregelen onderwijs

- Er gebeurt zoveel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, lessen,
…

- Binnen mogen de klasgroepen niet gemengd worden.
- Er worden zoveel mogelijk vaste plaatsen in de klassen gebruikt.
- De aanwezigheid van derden is enkel mogelijk wanneer deze noodzakelijk

zijn voor het bereiken van de leerplandoelstellingen. De school bepaalt de
noodzaak. Van zodra deze derden de school betreden, dragen zij een
mondmasker.

- Vergaderingen en oudercontacten gaan nog steeds online door.
- Eetfestijnen en andere schoolfeesten zijn niet toegestaan.
- Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste

voorzorgsmaatregelen.
- Kinderen worden aan de poort afgezet en opgehaald.
- Leerlingen vanaf het eerste leerjaar dragen binnen een mondmasker op

school.
- Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand (1,5m) en

ventilatie, mag het mondmasker af.
- Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke

contacten vermijden.
- Alle personeelsleden dragen in beginsel een mondmasker (indien geen

afstand kan worden gehouden). Leraren moeten geen mondmasker dragen
tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende
ventilatie is en voldoende afstand (1,5m) tussen de leraar en de leerlingen (en
tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

- Personeel houdt maximaal afstand onderling en met andere volwassenen.

Opvang op woensdagnamiddag

Op de volgende woensdagnamiddagen zal de opvang in het eerste
trimester doorlopen tot 16 uur:

- 9 februari
- 23 februari

De andere woensdagen is er sowieso opvang tot 13 uur.

Wie ingeschreven is voor de woensdagnamiddagopvang tot 16 uur,
betaalt 10 euro voor de opvang, ook als de kinderen uiteindelijk niet
komen (tenzij ze ziek zijn).



Veilig aan de school

We merken dat er verkeersgewijs al heel wat zaken super goed lopen aan onze
schoolpoort. Zo zien we heel wat fietsers telkens aankomen en vertrekken, kinderen
en ouders die te voet komen, fluohesjes en helmen in het straatbeeld, …
Toch willen we jullie graag nog een aantal tips meegeven:

- gelieve de kus-en-rij-zone tussen 8.30 en 8.45 uur enkel te gebruiken om
kinderen af te zetten.

- laat de kinderen oversteken door gebruik te maken van het zebrapad.
- breng steeds een fietsslot mee om de fietsen op slot te doen.



Met dank aan al onze sponsors

Sponsors

Hartelijk dank aan onze sponsors!








