
 

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

 
Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’ 

 
 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 
 

 



MAANDOVERZICHT FEBRUARI 2021 

MA 1 start inschrijvingen oudercontacten lagere school (19 uur) 

DI 2  

WO 3  

DO 4 Fluoflitsdag 

VR 5 pedagogische studiedag 
einde inschrijvingen oudercontacten lagere school (19 uur) 

ZA 6  

ZO 7  

MA 8 facultatieve verlofdag 

DI 9  

WO 10  

DO 11  

VR 12 Carnaval + snoepjesdag 

ZA 13  

ZO 14 Valentijn 

MA 15 start van de krokusvakantie 

DI 16  

WO 17  

DO 18  

VR 19 einde van de krokusvakantie 

ZA 20  

ZO 21  

MA 22  

DI 23  

WO 24  

DO 25  

VR 26  

ZA 27  

ZO 28  



Jaarthema 
 
In de maand januari staat de kleur ‘groen’ in de kijker, 
samen met de woorden ‘samen spelen’.  
In het spel zitten krachtige groei- en leerkansen. Het 
geeft ruimte aan verbeelding en fantasie. Het helpt tot 
expressie brengen wat in je leeft, je impulsen 
kanaliseren, rollen oefenen, je sociale vaardigheden 
ontwikkelen, grenzen integreren, afspraken maken, 
regels toepassen … Spelen is misschien wel de meest 
integrale en integrerende manier om het leven te leren.  
 
Laat je mee inspireren door deze tekst:  
 

Kom, speel je mee?  
 

En je bent vertrokken.  
Zo simpel, zo eenvoudig.  
Soms zo zalig nutteloos.  

Competitief of zonder doel.  
Soms routineus, soms grensverleggend.  

Vaak uitbundig, soms heel rustig.  
Volgens de spelregels of met veel verbeelding.  

Er in opgaan.  
Tijd vergeten.  
Zo veelzijdig.  

Zo verrassend vreugdevol.  
Speel je mee?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kinderberg nieuws in de kijker 
De eerste sneeuw van het jaar! 

 
Het eerste leerjaar stelt haar maand van het jaarthema voor: GEEL & SAMEN 
VIEREN! 

 
Jarigen van de maand januari 

 
Voorstellen van de nieuwe kleur voor het jaarthema: GROEN! 

       
 
 
 



Oudercontacten 
 
Op maandag 1 februari krijgen jullie om 19 uur een mail 
met hierin de linken naar de doodles voor de 
oudercontacten van de lagere school.  
Op vrijdag 5 februari om 19 uur worden deze doodles 
afgesloten en is het dus niet meer mogelijk om nog in te 
schrijven.  
 

Omwille van de coronamaatregelen zullen ook deze keer de oudercontacten via 
google-meet doorgaan. Jullie zullen op de klasblog van de klas van je kind een knop 
vinden waarop je je kan aanmelden op het moment van het oudercontact. Probeer je 
te houden aan de afgesproken tijdstippen zodat iedereen vlot op schema kan blijven.  
Om naar de klasblogs te gaan, surf je eerst naar de website van onze school 
(www.vrijeschoolbierbeek.be), hierna ga je naar ‘binnen kijken’ en klik je op de klas 
naar keuze. Bij de verschillende blogberichten vind je de knop om naar het 
oudergesprek te gaan.  
 
Fluodag 
 
Op donderdag 4 februari is het fluodag op onze school.  
We komen dan met iedereen samen om de flitsactie officieel 
af te sluiten.  
Zoals eerder aangekondigd, zijn er die dag ook prijzen te 
winnen! 
Niet alleen de 3 meest zichtbare leerlingen van die dag 
kunnen iets winnen, maar ook je hele gezin maakt kans op 
een megafluopakket! 
Wil je als gezin graag kans maken? Stuur dan vóór 3 februari 
een gekke fluofoto van het hele gezin naar:  
auriane_baivy@vrijeschoolbierbeek.be OF 
liese_distelmans@vrijeschoolbierbeek.be 
 
 
Pedagogische studiedag 
 
Op vrijdag 5 februari staat er een pedagogische studiedag gepland.  
Voor de kinderen een extra dagje weekend, maar voor de leerkrachten een dag om 
verder te werken aan het pedagogisch beleid van onze school.  
Wat staat er op het programma?  
→ In de kleuterschool wordt er verder gewerkt aan een nieuwe methode om de 
observaties en evaluaties van kleuters nog beter op te volgen.  
→ In de lagere school werken we verder aan een nieuw rapport.  

http://www.vrijeschoolbierbeek.be/
mailto:auriane_baivy@vrijeschoolbierbeek.be
mailto:liese_distelmans@vrijeschoolbierbeek.be


Samenspeelweek 
 
Van 9 tot 12 februari houden we een samenspeelweek.  
De verschillende klassen worden uitgedaagd om elke dag een 
spel te spelen in hun eigen klasbubbel. 
Wie is er een kanjer in ‘Wie is dit?’, ‘Carnavalcluedo’ of danst 
zich helemaal te pletter tijdens het ‘10-minutenfuifje’’?  
 
 

 
Carnaval 
Op vrijdag 12 februari vieren we Carnaval op 
school.  
Elke klas van de lagere school komt in een 
thema/kleur verkleed.  
Eerste leerjaar: snoep 
Tweede leerjaar: groen 
Derde leerjaar: monsters 
Vierde leerjaar: uitvinders 
Vijfde leerjaar: games 
Zesde leerjaar: oranje 
De kinderen zijn gekleed in dit thema of zoeken naar een attribuut binnen dit 
afgesproken thema. 
In de voormiddag viert iedere klas Carnaval in zijn eigen klas en in de namiddag 
swingen we samen de vakantie in met een heuse carnavalsstoet op de speelplaats.  
 
Snoepjesdag 

 
Naar jaarlijkse traditie is er ook dit jaar weer een 
snoepjesdag! 
Op vrijdag 12 februari mogen de kinderen voor één 
keertje snoep/chips mee naar school nemen. 
Opgelet! Door de coronamaatregelen mogen er geen 
snoepjes en dergelijke uitgewisseld worden. Zorg er 
dus voor dat je je kind geen te grote dosis meegeeft.  
Zieke/misselijke kinderen worden onverbiddelijk naar 
huis gestuurd ;) 

 
 
 
 



Wafelverkoop 
 
Wafel-, gebak- en chocoladeliefhebbers, begin alvast te watertanden want de          
jaarlijkse wafelverkoop komt eraan!  

Het startschot wordt gegeven op vrijdag 12/02. 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 een deel van de opbrengst gaat naar een lokaal goed doel. Dit jaar                
werd gekozen voor WZC D’Eycken Brug, waardoor we als school ons steentje            
kunnen bijdragen aan meer verbondenheid, solidariteit en warmte in deze moeilijke           
en onzekere tijden. In WZC D’Eycken Brug kan met de aankoop van een mobiele              
wastafel het comfort van zowel de bewoners als het verzorgend personeel drastisch            
worden verhoogd.  

De bestellijst, prijzen en praktische informatie volgen weldra, maar we kunnen alvast            
verklappen dat er dit jaar ook een suikervrije variant zal zijn. Redenen genoeg dus              
om te smullen, te trakteren en  massaal te bestellen! Wordt vervolgd! 

 

 

 

 
 
Personeelsveranderingen 
 
Door de coronamaatregelen zal juf Tina (kinderverzorgster in K1A) tussen de 
krokus- en de paasvakantie niet op onze school aanwezig zijn.  
 
Na de krokusvakantie komt juf Tamara terug uit zwangerschapsverlof. Zij zal de 
ondersteuning in de kleuterklassen op zich nemen. Dit betekent ook dat we jammer 
genoeg afscheid zullen moeten nemen van juf Ines.  
 
Poortje open = kindertjes lopen? 
 
We hebben jammer genoeg al vaak moeten vaststellen dat heel wat ouders het 
groene poortje naar de speelplaats laten openstaan.  
We willen jullie er mee attent op maken dit poortje steeds te sluiten zodat er geen 
kinderen ongemerkt naar buiten kunnen lopen.  



 
Speelplaatsafspraken 
 
Uiteraard zijn er al langer speelplaatsafspraken, maar sinds deze maand hangen ze 
ook op een spandoek op de speelplaats zodat het voor iedereen klaar en duidelijk is.  
Welke zijn nu precies de afspraken? We zetten ze graag voor jullie even op een 
rijtje:  

 
Op de school spelen we enkel met zachte ballen.  
Wanneer we voetballen op het gras, spelen we samen.  
Tijdens de middagen kan er per klas gevoetbald worden in de turnzaal. 
Hiervoor is er een beurtrol.  

 
 

Op de speelplaats zelf, wordt er niet gevoetbald (enkel op 
het grasveld), dit omdat er hier te weinig plaats voor is.  
Balletje uit, werpspelen … kunnen natuurlijk wel! 
 

Wanneer het mooi weer is, gaat het grasveld open.  
Bij regenweer, wordt er enkel op de speelplaats gespeeld en 
gaat de kleuterspeelplaats open.  
 

Tussen de herfst- en de krokusvakantie doen de kinderen verplicht hun jas 
aan. Op andere momenten beslist de leerkracht van de speelplaats 
(afhankelijk van het weer) hierover.  

 
 

Bij mooi en warm weer wordt de zandbak opengesteld.  
Tijdens de middagspeeltijd mogen enkel de kleuters en het 
eerste en tweede leerjaar in de zandbak. In de namiddag 
mogen ook de andere klassen hier spelen.  

 
 
 
 

Bij sneeuwweer, mag er uiteraard met sneeuw gespeeld 
worden.  
Sneeuwballen gooien naar elkaar laten we niet toe omdat dit 
heel vaak met traantjes eindigt… 

 
 

Speelgoed van thuis meebrengen is toegestaan, al is het wel op eigen 
verantwoordelijkheid en voorzien van een naam.  
Elektronische spelen zijn niet toegelaten.  

 
 
 

Klimmen in de bomen mag, maar enkel tot aan de aangeduide lijn.  
 



Fietsenstalling 
 
De langverwachte nieuwe fietsenstalling, vooraan aan de straatkant, zal er eindelijk 
komen! 
In de paasvakantie zullen de eerste voorbereidende werken gebeuren, namelijk het 
afgraven van de helling en het plaatsen van de profielen.  
Niet schrikken dus als jullie na de paasvakantie terug naar school keren ;) 
 
Coronamaatregelen 
 
Buitenschoolse activiteiten worden beperkt  
De verschillende Gemeenschappen van het land hebben in 
samenspraak met virologen een voorstel uitgewerkt over de 
buitenschoolse activiteiten. Dat voorstel voorziet maatregelen voor de 
buitenschoolse activiteiten van kinderen tot en met 12 jaar, maar bevat ook positieve 
perspectieven voor de jongeren van 12 tot en met 18 jaar.  
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen alleen nog 
plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse 
activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel 
bubbels zich met elkaar vermengen. Deze inspanningen in de maatschappij moeten 
er - samen met een vernieuwde teststrategie in het onderwijs waarbij ook het project 
sneltesten verder wordt uitgerold en mobiele testequipes gebruikt worden - voor 
zorgen dat de scholen maximaal open kunnen blijven.  
Sinds 25 januari is er een nieuwe teststrategie:  

● hoog risicocontacten worden 2 keer getest: zo snel mogelijk na identificatie en 
op het einde van de quarantaine  

● de duur van isolatie voor bevestigde COVID-gevallen in thuisisolatie wordt 
verlengd tot 10 dagen  

● omwille van de verhoogde besmettelijkheid bij alle leeftijdsgroepen zullen de 
kinderen in de lagere school die in de klas naast een indexgeval zaten, 
voortaan als hoog risicocontact beschouwd worden. We werken daarom 
vooral met vaste plaatsen in de klassen.  

● leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs dragen 
uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar van de (klas)groep 
besmet is óf in isolatie of in quarantaine moet (dus ook wanneer hij/zij getest 
wordt en er gewacht wordt op de uitslag). .  

Afkoelperiode basisonderwijs  
Tijdens het overleg van minister Weyts met de onderwijspartners en de virologen 
is er bevestigd dat er geen afkoelperiode voor de krokusvakantie komt voor het 
basisonderwijs. 
Tijdens de noodzakelijke noodopvang zouden er immers te veel leerlingen uit 
verschillende klassen en scholen gemengd worden.  



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 

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

 

 

 

 

 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rampenneau meubelstoffering 

Rue du Puits 8, 1370 Dongelberg 

0474/54 68 28 

www.ramponneau.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

