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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF MAART 2022



MAANDOVERZICHT MAART 2022
DI 1 complimentendag

WO 2

DO 3

VR 4 einde krokusvakantie

ZA 5

ZO 6

MA 7 start jeugdboekenmaand

DI 8 L1 en L2: voorstelling De Borre: WARS

WO 9 20 uur: ouderraad

DO 10 zwemmen L2 en L4
bib L2

VR 11 bib L4
bib K3
einde wafelverkoop

ZA 12

ZO 13

MA 14 L3 chocoladeworkshop

DI 15 zwemmen L5 en L6

WO 16 pedagogische studiedag

DO 17 zwemmen L1 en L3
bib L5
kijkdag Meld-je-aan

VR 18 bib L3

ZA 19

ZO 20

MA 21 start oudercontacten L1+L2+L3+L4

DI 22 L3 en L4: voorstelling De Borre: Make men and do
bib L6
bib L1

WO 23

DO 24 zwemmen L2 en L4

VR 25 bib K1a

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29 zwemmen L5 en L6

WO 30



DO 31 zingen voor de jarigen
bib K2
zwemmen L1 en L3

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

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

Wereldwijd verbonden:
noord raakt zuid

oost ontmoet west
en vice versa.

De andere kant van de wereld
is nooit veraf

ook niet in eigen stad en straat.

In beelden van onrecht
in woorden van protest

in verhalen vol hoop
herkennen we elkaar

delen we dezelfde dromen.

Uniformiteit is vaal en saai.
Hoe meer tinten, hoe meer nuances

hoe diverser, hoe meer kans op verband
hoe kleurrijker, hoe harmonieuzer

samen thuis in één wereld.

Zeker in deze tijden wanneer een oorlog woedt in Oekraïne, is deze verbondenheid meer
dan ooit van ontelbaar belang. Laat ons samen zorgen voor een thuis in één wereld…

Warme maaltijden maart

Zoals jullie verder in de nieuwsbrief kunnen lezen,
schakelen we over naar code geel. We bekijken
maandag of het haalbaar is om de warme maaltijden
terug op te starten voor de paasvakantie. We brengen
jullie zo snel mogelijk meer nieuws hierover…



TERUGBLIK OP DE MAAND JANUARI

Kinderberg nieuws in de kijker

De gedichtenweek





Carnaval
gekke boekentassen

achterstevoren binnenstebuiten

gekke haren



gekke hoofddeksels

verkleed met fluo

kinderfuif



BLIK VOORUIT OP DE MAAND MAART

Complimentendag - 1 maart
Op 1 maart was het complimentendag.
Jullie kregen voor de krokusvakantie een complimentenpakketje mee waar je thuis
mee aan de slag kon gaan om jullie ramen te versieren met complimenten.
Foto’s mogen altijd doorgestuurd worden!!

Jeugdboekenmaand
De maand maart is al jarenlang dé jeugdboekenmaand.
Dit jaar is het thema ‘helden en schurken’.
We starten maandag met een opener samen op de
speelplaats.
Gedurende de maand maart zullen de kinderen zoveel
mogelijk boeken lezen in dit thema door middel van een
leesmarathon.
En… ga gerust jullie gang om thuis ook extra aan het lezen te
gaan ;)

Voorstelling WARS - 8 maart
Op dinsdag 8 maart zullen het eerste en tweede leerjaar genieten van de
voorstelling WARS.

WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een
bruisende  grootstad, waar aan de rand, in de haven, een
bonkige man  woont.Wars is een eigenzinnige kraandrijver
die samen met  zijn dochter Luttel hoog in een kraan woont.
De kleine Luttel
keert elke avond huiswaarts met zakken vol botjes, kevers,
dopjes en vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat niet
in  haar jaszak past en beweegt, een wezentje dat ze niet
meteen  kan thuisbrengen.



Zwemlessen
Door de versoepeling van de coronaregels (hieronder meer uitleg), starten we vanaf
volgende week terug met de zwemlessen.

Wafelverkoop
Reminder: tot en met vrijdag 11 maart kan je je bestellingen doorgeven voor de
wafelverkoop.

Chocoladeworkshop in het derde leerjaar - 14 maart
Op maandag 14 maart gaat het derde leerjaar aan de slag met een heuse
chocoladeworkshop.
Dat wordt smullen geblazen!

Pedagogische studiedag - 16 maart
Op woensdag 16 maart staat onze volgende pedagogische studiedag gepland.
Een extra dagje vakantie voor de kinderen dus ;)

Kijkdag - 17 maart
Op donderdag 17 maart kunnen nieuwe ouders, samen met hun kinderen tussen 14
en 17.30 uur een kijkje komen nemen op onze school.
De voorbije kijkdag was digitaal, maar nu kunnen we het gelukkig terug ‘live’
organiseren.

Oudercontacten L1+L2+L3+L4
Vanaf maandag 21 maart gaan de oudercontacten voor het eerste tot en met het
vierde leerjaar door.
Op maandag 14 maart zullen om 9 uur jullie een mail krijgen met de linken om in te
schrijven voor al deze klassen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 18 maart 19 uur.

Voorstelling Make men and do - 22 maart
Op dinsdag 22 maart trekken het derde en vierde leerjaar naar CC De Borre voor de
voorstelling ‘Make men and do’.

Adalberto en Sophia zijn gelukkig. Het liefst van al kijken ze samen naar de sterren,
de toekomst lacht hen toe. Tot het leven anders loopt dan gepland.. tot onverwacht
moet Adelberto afscheid nemen van zijn geliefde Sophia. Hij trekt naar de kosmos
waar hij zijn ware liefde levendig probeert te houden.

Make Mend and do maakt gebruikt van figuren en attributen die ze met een
ongekende precisie weten te manipuleren. Camera’s leggen dit alles vast. Het
resultaat is een warme, betoverende voorstelling over universele liefde. Fantasierijk



en intens. In het kader van Boze Wolf figurentheaterfestival, halen we dit
internationaal bejubeld gezelschap maar al te graag naar Bierbeek.



Code geel in het onderwijs
Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld
worden. Nu het overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor
die stap, schakelen ook scholen vanaf maandag 7 maart naar code geel van de
onderwijsbarometer.
Wat betekent fase geel concreet op school?
Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

● Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen
mondmasker meer dragen.
Opgelet: mondmaskers zijn voor 12+-jarigen wel nog verplicht op het
openbaar vervoer. Op het collectief vervoer -zoals busvervoer naar het
zwembad of een extra murosactiviteit- is een mondmasker dragen
aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en
voorzien er een in dat geval.

● Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen,
infoavonden, … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de
samenleving bij code geel.

● Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad,
ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moet je niet langer
digitaal organiseren.

● Telewerk is niet langer verplicht voor telewerkbare functies.
● Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste

plaats meer krijgen in het klaslokaal.
● Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

Wat blijft ongewijzigd?
● Extra-murosactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de regels in de

samenleving. Hou voor (meerdaagse) uitstappen ook rekening met de
reisregels.

● Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
● De klaslokalen worden maximaal geventileerd op basis van CO2-metingen in

elk klaslokaal, eetzaal en de lerarenkamer.
● Er wordt wat makkelijk buiten kan georganiseerd worden, zo veel mogelijk

buiten georganiseerd.
● Er wordt nog zoveel als mogelijk afstand gehouden. Drukte aan de

schoolpoort proberen we te vermijden. Ook hier wordt gevraagd afstand te
houden.



● De basis hand- en hoesthygiëne wordt toegepast.
● Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
● Contactonderwijs blijft de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan er

altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs georganiseerd worden.



Met dank aan al onze sponsors

Sponsors

Hartelijk dank aan onze sponsors!








