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WO 30 dankbaarheidsmoment
zingen voor de jarigen
laatste schooldag

Jaarthema

In de maand juni staat de kleur ‘oranje’ in de
kijker, samen met de term ‘danken en dankbaar
zijn’. Beseffen we wel goed wat we allemaal
krijgen? Het leven zelf om te beginnen, maar ook
de vele kansen, de talrijke, de talrijke
ontmoetingen, de belevenissen van dit
schooljaar, de vakantie die komt… Het nodigt ons
uit om dankbaar in het leven te staan. Dankbaar
zijn is de wortel van verrassend vreugdevol leven.
Laat je mee inspireren door deze tekst:

Dan����r�e�� �s �i��
al���� e�n ���o�l,

he� �� �ok ���
le���s��u��n� ��ar

we ����s� �o�r
ku���n ��e��n.

Het ����g� �an ���
da� �� �l� �om���,

el�� ��le���h�i�,
al��� w�� �e t����ko��� �l�

ge��h���
a�n��a�d�� �� ni��
al� ��n���f��re���d

be��h���e�;
k�e��� en ���t�
di���n, mo��e
mo���t�� e�

mo���i�k� ���de�.
Dit �� ��et ����j�

ge���k��i�k, ma�� ��
ku�� h�� �e��n��.
Ied��� �e�r ��� we

hi���� s�a��n,
ve��r��� �it ����

le���s���ug��.
Kle��� �ad�� ��n

da��b����e�d ��e�
on� ���d e�

be����ne� ���l �o��
de ���s�� o� �n�
he�� �� he���n �e�
po����ev� ���lo�� ��

on�� ��ge���g.



Kinderberg nieuws in de kijker

Jaarthema

Jarigen van de maand maart en april

Winnaars van de wandelzoektocht



KS Smoutebollen smullen - 3 juni

Normaal gezien trekken de kleuters elk jaar naar Bierbeek kermis
voor een ritje op de draaimolen en om te smullen van heerlijke
smoutebollen.
Dit jaar zal een ritje op de draaimolen er jammer genoeg niet inzitten,
maar op donderdagnamiddag wordt wel gesmuld en gesmikkeld van
de smoutebollen. Bereid je al maar voor op plakkerige handjes ;)

Start vrije inschrijvingen - 4 juni

VRIJE INSCHRIJVINGEN STARTEN VANAF 4 JUNI OM 9 UUR.

DOOR DE CORONA-MAATREGELEN GEBEUREN DE

INSCHRIJVINGEN OP AFSTAND.

MAIL NAAR: directie@vrijeschoolbierbeek.be

OF BEL NAAR: 016/464037

K3 en L1 Uitstap Planckendael - 10 juni

Nu het einde van het schooljaar stilaan dichterbij komt, kijken de kinderen van K3 vol

spanning uit naar het eerste leerjaar.  Hoe is het daar?  Wie zijn de juffen?  ...  Een grote

stap die heel wat vragen met zich meebrengt.  Om de overgang naar het eerste leerjaar

wat minder spannend te maken, werken de kinderen van L1 en K3 samen rond een project

over dieren.  Op maandag- en dinsdagnamiddag doen we in gemengde groepen enkele

dierenactiviteiten en als klap op de vuurpijl gaan we op donderdag 10 juni samen naar

Planckendael!

Natuurlijk volgt er op het einde van de maand ook nog een overstapdag waarop de

kinderen van K3 eens alleen

aan de bankjes van het eerste

leerjaar mogen komen zitten

en waarbij ze dan kennis

maken met wat we in het

eerste leerjaar zullen leren.



Oudercontacten

Eind juni plannen we de laatste oudercontacten. Deze zijn enkel op
vraag van ouders of leerkrachten.
In de week van 7 juni tot 11 juni krijgen ouders, waarvan de leerkracht of
zorgcoördinator graag nog een gesprek mee inplant een mail met een uitnodiging
voor een oudercontact.
Ouders die niet uitgenodigd worden en toch graag nog een gesprek met de
leerkracht wensen, sturen zelf tussen 14 en 18 juni een mail naar de desbetreffende
leerkracht(en). De leerkracht(en) nemen dan met jullie contact op om een moment af
te spreken.

KS Schoolreis Ravot - 21 juni

Speelboerderij RAVOT is ontstaan uit de perfecte combinatie
van een kleuterjuf met meer dan 25 jaar ervaring, die altijd al
een droom had om een speelboerderij te openen, en het feit
dat ze op een boerderij in Glabbeek met 250 koeien woont!
Zij wil graag haar kennis overbrengen die ze via haar man
Marc heeft opgedaan.

Met deze landbouwverbreding heten zij zowel jong als oud
welkom! 'Ontdekken, beleven, ervaren' is het motto waar zij zich op baseren en aan
vasthouden. Tijdens een bezoek aan onze boerderij zullen de kleuters deze 3
aspecten op een animerende wijze ondergaan.

L4 Pretpark in de tuin - 21 juni

Coole kikker pretpark!

Op maandagnamiddag 21 mei sluiten de coole kikkers van L4 hun laatste

sociothema: “Vlieg erin!” af met een zelfgemaakt mini pretpark of Vlaamse

kermis. In dit thema volgden de leerlingen samen met de juffen een parcours

doorheen een fictief pretpark. Langs vier roetsjbanen kregen de kinderen

bouwstenen voor meer zelfinzicht, veerkracht en welbevinden én opdrachten die

hen versterkten om sterker te staan in het leven. Zo bezochten ze roetsjbaan 1:

Wie ben ik ? Mijn sterktes en talenten. Roetsjbaan 2: Wanneer ben ik gelukkig ?

De vier lagen van welbevinden. Roetsjbaan 3: Wat als het moeilijk gaat ? Positief

denken en weerbaarheid. Roetsjbaan 4: Hoe ondersteunen anderen mij ?



Verbondenheid en relaties met anderen. Zo bouwden we samen aan een warm

klasklimaat, waar elke leerling én leerkracht zich goed in zijn vel kan voelen😊!

Einde proefwerken - 22 juni

Op dinsdag 22 juni wordt de proefwerkenperiode afgesloten.
Proefwerken, wat zijn dat?
Dit zijn herhalingstoetsen waarbij een groter pakket leerstof verwerkt wordt.
Van welke vakken zijn er herhalingstoetsen?
Dit gaat over de vakken taal, rekenen en voor de derde graad ook Frans.
Welke klassen hebben herhalingstoetsen?
Vanaf het derde tot het zesde leerjaar is er een toetsenperiode gepland.
Hoe wordt dit georganiseerd?
In het derde leerjaar wordt er weinig tot geen voorbereiding voor deze toetsen
gevraagd omdat het hier meer gaat over parate kennis.
In het vierde leerjaar wordt er voor een aantal toetsen voorbereiding gevraagd. De
toetsen worden over een langere periode gespreid.
In het vijfde leerjaar wordt er een toetsenrooster opgesteld waarbij de kinderen
(onder begeleiding) hun voorbereidingen leren plannen. Tussen de verschillende
toetsen zit er telkens wat tijd zodat de kinderen nog voldoende op voorhand kunnen
herhalen.
In het zesde leerjaar wordt er een toetsenrooster
opgesteld. De toetsen worden gepland in een dikke week
tijd. De bedoeling hiervan is dat de kinderen leren op
voorhand plannen en zich voorbereiden voor de
toetsenperiode. Dit is een mooie knipoog naar het
secundair.



Overstapdag - 24 juni

Op donderdag 24 juni zullen alle kinderen tussen 8.45 uur en 10.30 uur al eens een
kijkje kunnen nemen in hun volgende klas en op deze manier kennis maken met hun
nieuwe juf en/of meester.

Eindviering lagere school - 24 juni

Op donderdag 24 juni komen we na de eerste speeltijd samen met de lagere school
voor onze eindviering. De voorbereidingen worden ditmaal getroffen door het vijfde
en zesde leerjaar.

L4 Feestmoment project W - 24 juni

L6 Uitstap zesdeklassers - 26 juni

Omdat afscheid nemen één van de moeilijkste dingen is dat er bestaat,
organiseren de leerkrachten van L6 een afscheidsdag. De zesdeklassers
worden vrijblijvend uitgenodigd op zaterdag 26 juni 2021. Meer info over deze
dag wordt later gecommuniceerd.
Wil je er graag bij zijn? Houd deze dag dan zeker vrij in je agenda!



STRAPdag - 28 juni

OP MAANDAG 28 JUNI

STRAPPEN WE NAAR SCHOOL!

Onze school organiseert een nieuwe STRAPDAG!

Strappen is goed voor het milieu, voor de gezondheid

en zorgt voor meer veiligheid op de schoolroutes en

aan de schoolpoort.

Daarom willen we iedereen stimuleren om vaker

te voet of met de fiets naar school te komen.

De Strapdag gaat door op maandag 28 juni 2021.  Kom deze dag samen met je (klein)kind te

voet of met de fiets naar school en ontdek de leuke aspecten ervan.

Tot straps!

L4 fietsuitstap Zoete Waters - 28 juni

Bij mooi weer trekken de coole kikkers van L4 erop uit met de fiets. Een eerste

tussenstop houden we bij het speelbos Everzwijnbad in Sint-Joris-Weert. Het

Speelbos maakt deel uit van het prachtige Meerdaalwoud. Deze alternatieve

speelzone, verscholen in het bos, is bezaaid met touwen, klimpalen, klimbrug,

puzzelbomen en een reuzenmikado. Daarna zetten we onze fietstocht verder

naar het Zoetwaterpark in Oud-Heverlee, waar we ook picknicken met een

prachtig zicht over de vijvers. Indien er nog tijd overblijft, houden we op onze

terugweg even halt bij het multimovepark Torenvalk in Blanden. Dit is het eerste

multimovepad in Vlaanderen. Langs een wandelpad van net geen 2 kilometer

dagen verschillende natuurlijke spelelementen ons uit om op ontdekking te gaan.

Op de klim- en stappalen, de schommel, de xylofoon, de reuzekatapult, de

evenwichtsbalk… kunnen we volop klimmen, springen en landen, glijden, slaan,

trekken en duwen, wandelen en lopen. Van een work-out die dag gesproken hé😊!



L6 Receptie - 29 juni

Op dinsdag 29 juni zwaaien we de kinderen van het zesde leerjaar uit samen met
hun ouders.
Hoe we concreet te werk zullen gaan, daar krijgen jullie later nog meer nieuws over,
wat we jullie wel al kunnen meedelen is dat we starten om 20 uur op school.
Noteer het dus alvast in jullie agenda ;)

Laatste schooldag - 30 juni

Aan alle mooie liedjes komt een einde…
Op woensdag 30 juni is het alweer de laatste schooldag.
We verzamelen om 10:45 uur met z'n allen een laatste
keer rond de dankbaarheidsboom op de speelplaats.
We spreken onze dank uit over het schooljaar en luiden samen de vakantiebel in.

OPGELET!! Deze laatste lesdag eindigt om 11.35 uur net zoals andere
woensdagen. Opvang wordt voorzien tot 12 uur.

Turnzakken

Wie graag een fantastische Kinderbergturnzak bestelt, kan
dit nog doen tot en met zondag 6 juni.
De prijs van één turnzak bedraagt 7,5 euro en kan je bestellen
via volgende link:

Turnzak Kinderberg

https://docs.google.com/forms/d/1yauMbBMhlPPBCsa42_ovqpbreBcOWQrtqyA8LnrlY1A/edit


Waterchallenge – deel 3 – tips:

Doe je mee? Shop till you

waterdrop
(kraanwatergebruik in huis)

Wist je dat:
✔ Wist jij dat het watergebruik van een bad iets minder dan het dubbele is dan
het watergebruik van een gemiddelde douchebeurt?
✔ Je op weekbasis bijna 200 liter water bespaart door elke dag 3 minuten minder

lang te douchen?✔ Het watergebruik van een wasmachine overeenkomt met een

gemiddelde douchebeurt?



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

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

mailto:korbeek.lo@ing.be
mailto:info@dstore.be
http://www.dstore.be
mailto:Lucswillen@telenet.be


Apotheek De Vriendt

Kerselaarstraat 16, 3320 Meldert

016/ 89 69 79 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

mailto:info@apotheekmeldert.be
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



