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Jaarthema 
 
In de maand maart staat de kleur ‘violet’ in de kijker, 
samen met de term ‘experimenteren’.  
 
Laat je mee inspireren door deze tekst:  
 

De vreugde om het puzzelstukje 
 

Het was een grauwe herfstavond,  
net nadat de overheid had aangekondigd  

dat sportwedstrijden en bijeenkomsten 
van jeugdverenigingen niet meer mochten.  

Corona, je weet wel.  
Om ons wat op te beuren,  

sloegen we met ons gezin aan het puzzelen.  
Een doos vol kleurige puzzelstukjes 

werd uitgekieperd.  
 

Vier paar handen sorteerden,  
selecteerden, probeerden, … 
Langzaam groeide het beeld.  

Op dat ene stukje na.  
Nergens was het te vinden.  

Vier paar ogen  
zochten de hele woonkamer af.  

Plots gejuich: ‘Gevonden!’ 
 

Voorzichtig werd het stukje ingepast.  
Een foto van de puzzel  
werd via WhatsApp 

naar de grootouders gestuurd:  
‘We waren het laatste stukje kwijt,  

maar we hebben het teruggevonden!’ 
 
 



Kinderberg nieuws in de kijker 
 
Fluodag: familiefoto’s 

           
 
Winnaar van de familiefluofotowedstrijd:  
 

 
 
Fluodag 
 

 
 
Winnaar van de fluodag:  

 
 



Bezoek van de minister van energie Zuhal Demir 

 
  
Carnaval 

           
 

             

      
 
Jarigen van de maand februari 

 



 
Jaarthema 

 
 
Complimentendag - 1 maart 
 
Op maandag 1 maart is het complimentendag.  
Neem deze dag eens extra de tijd om je naasten, je buren, de juffen, de meesters, je 
familie, … in de bloemetjes te zetten met een lief woordje, een kaartje, een 
bloemetje, … 
 

       
 
 
Wafelverkoop 
 
Zoals jullie al vernamen, is de online verkoop van de wafels, frangipanes en 
paaseitjes van start gegaan.  

Je kan nog tot zondag 7 maart tot 20 uur je bestellingen plaatsen via de website van 
de school: www.vrijeschoolbierbeek.be → ouderraad 

Op zaterdag 20 maart kunnen de bestellingen opgehaald worden en betaald via 
bancontact.  

 

 
 

http://www.vrijeschoolbierbeek.be/


Pyjamadag - 12 maart 
Bednet in L3 en L4 

Bednet is niet meer weg te denken uit onze 

klas. Ondanks de  technologie die soms niet 

mee wil, zouden we bednet niet  willen missen 

in onze klas. Zo kunnen we contact houden 

met  ons klasgenootje en helpen we mee te 

werken aan zijn  dromen voor later! We willen 

dat niet alleen onze klas, maar  heel onze 

school meedoet aan pyjamadag!  

Op Pyjamadag staan we stil bij het belang 

van onderwijs  voor zieke kinderen en 

jongeren. Dit jaar staat het thema  ‘dromen’ 

centraal, want ook Bednetters hebben 

dromen. Door mee te doen steunen we 

zieke kinderen en maken we  Bednet meer 

bekend. Zodat ze nog meer kinderen 

kunnen  helpen.  

Kom jij op 12 maart ook in pyjama naar school? 

 

EHBO-lessen - 18 maart + 23 maart 
Meester Hans is al een tijdje vrijwilliger bij het 
Rode Kruis en hij is ook de 
EHBO-verantwoordelijke op onze school.  

In de verschillende klassen in de lagere school 
geeft hij op regelmatige basis EHBO-lessen 
waarbij de kinderen meer leren over 
wondverzorging, hoe omgaan met ongevallen, ... 

Digitale kijkdag nieuwe leerlingen - 18 maart 
Op donderdag 18 maart organiseren we onze tweede digitale kijkdag voor nieuwe 
ouders en leerlingen.  

Inschrijven kan via de link die je op de website van de school vindt.  

Na inschrijving wordt je uitgenodigd om deel te nemen aan één van de twee 
contactmomenten, waarbij je een online gesprek met juf Lieselotte hebt. Zij geeft wat 
meer uitleg over de werking en de visie van de school en er is dan ook tijd om 
vragen te stellen.  

Het inschrijven op een school gebeurt via het ‘meld-je-aan’-systeem, tussen 1 en 30 
maart.  

 



Waterdag - 22 maart 

 
Maart = WATERmaand in L4  

   
We gingen op school al eens op zoek naar waterverspillers en leerden kort al wat 

over indirect water  en hoe ook wij onze bijdrage kunnen leveren om de 

watervoetafdruk te verkleinen. Op 22 maart is het Wereldwaterdag en daarom 

zetten wij deze maand het thema water in de kijker: * Spitter, spetter, 

spater, … na dit hoekenwerk komen wij een druppel later.  

* We leren bewuster omgaan met ons waterverbruik.  

* We ontdekken nog meer over indirect water.  

* We maken een waterwandeling in Bierbeek.  

* We gaan als klas én als school vanaf 22 maart de Water Challenge 

aan,  

 maar we willen ook jullie uitdagen om (liefst veel) water te besparen!  

We geven elke maand graag een aantal tips mee:  

Deel 1: Voeding en drank  

- !! Wist u dat u 700 liter water kan besparen door elke dag een tas 

thee te drinken i.p.v.  koffie.  

- !! Door een paar keer per week kip te eten i.p.v. rood vlees 

kan u tot 2800 liter  

besparen.  

- !! Door 3 dagen per week veganistisch te eten, kan je in drie 

weken tot 17.100 liter  besparen. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tussen 15 en 31 maart willen wij zoveel 

mogelijk T-shirts in  goede staat verzamelen 

want…1 T-shirt is maar liefst 2.700 liter  water 

‘waard’. Door 50 T-shirts in te zamelen 

besparen we 500  badkuipen met water, een 

25-meter zwembad is goed voor 500  T-shirts 

en door 1.000 T-shirts in te zamelen, besparen 

we maar  liefst één olympisch zwembad aan 

2.700.000 liters water!  Brengen we allen 

massaal T-shirts die we niet meer dragen en 

in  goede staat zijn naar de Kringwinkel, dan 

kunnen we tot wel 100  olympische 

zwembaden aan kostbare liters water 

besparen. Als  dat geen superleuke manier is 

om te tonen dat wij om water geven!  

  

 

Waterwandeling L5 - 25 maart 
Spieter Spetter Spater, lekker in het water! 

Op donderdag 25 maart maakt het vijfde leerjaar een waterwandeling in Bierbeek. 
Meer uitleg en wat mee te brengen volgt nog in de agenda.  

 
Graag op tijd komen 

Wij merken dat er tegenwoordig heel wat 
kinderen te laat op school aankomen.  

We begrijpen dat de werken in het centrum 
aan de Dorpsstraat hier mede een 
boosdoener zijn, maar we vragen toch hier 
wat extra aandacht voor te hebben en te 

zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.  
 
 
 
 
 

ACTIE in L4 



Jeugdboekenmaand 
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden 
om het lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen 
iedereen die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, 
redacteurs, vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, 
bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera 
voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers. We zullen hen tussen 1 en 
31 maart op verschillende manieren in de kijker zetten. 'Lezen is een feest!': onder 
die noemer vieren we een maand lang! 

 
 
Coronamaatregelen 
Zoals jullie misschien al in het nieuws vernamen, zijn er voorlopig nog weinig tot 
geen versoepelingen omtrent de coronamaatregelen.  
Toch zijn we heel blij jullie te kunnen melden dat we vanaf 15 maart terug 
buitenschoolse activiteiten kunnen plannen, al is het met enkele beperkingen:  

● geen meerdaagse uitstappen 
● er mag geen gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer 
● de klasbubbel moet maximaal gerespecteerd worden 
● tijdens de uitstap mag er geen contact gemaakt worden met andere personen 

 
 
Zwemlessen 

Momenteel zijn de zwemlessen geschrapt tot aan de 
paasvakantie. Hopelijk kunnen we vanaf april terug naar het 
zwembad gaan en kunnen de lessen opnieuw georganiseerd 
worden. We bekijken intern hoe we dit verder kunnen opvolgen 
en hoe we de lessen zullen organiseren wanneer we ze terug 
kunnen laten doorgaan.  

Op dit moment worden de zwemlessen vervangen door sportactiviteiten in de 
turnzaal in De Borre.  
We houden jullie alleszins mee op de hoogte! 



Rapport 
De voorbije maanden hebben we in de lagere 
school al volop gewerkt aan een nieuw rapport. 
De bedoeling is dat we volgend schooljaar 
hiermee van start zouden gaan, maar uiteraard 
gaat hier ook heel wat denkwerk aan vooraf.  
Waarom een nieuw rapport?  

● we willen naar een meer totaalbeeld van 
het kind gaan op het rapport zodat niet enkel de leerresultaten, maar ook de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind op het rapport terug te 
vinden zijn 

● we willen een duidelijker overzicht geven naar de ouders en de kinderen 
over de vorderingen en de resultaten 

● we willen door een uitgebreidere kind- en ouderevaluatie meer feedback 
krijgen over de werking van het kind 

 
Hoe zijn we al te werk gegaan?  

● het voorbije schooljaar kregen we navormingen over verschillende 
evaluatiesoorten 

● we bekeken heel wat soorten rapporten en bespraken de voor- en nadelen 
● we deden een bevraging bij de ouders waarin zij konden aanduiden wat 

voor hen belangrijk is en wat hun verwachtingen zijn 
● we overliepen een vragenlijst met allerlei zaken die op een rapport zouden 

kunnen staan en keken naar de voor- en nadelen 
● we hakten knopen door om een duidelijke visie en beeld te krijgen van onze 

verwachtingen van een rapport 
 
Hoe gaan we dit nog verder aanpakken?  

●  een aantal zaken moeten we nog verder bespreken (hoeveelheid rapporten, 
toetsenperiodes, …) en we nemen dit op bij volgende vergaderingen 

● we bekijken een aantal uitgewerkte versies en bekijken de voor- en nadelen 
van elk van deze versies 

 
Wat zal er concreet veranderen?  
We zitten uiteraard nog in de uitwerkingsfase waardoor nog niet alles op punt staat, 
maar wat we jullie wel al kunnen meegeven zijn de volgende zaken:  

● we zullen werken met de 10 ontwikkelvelden van het Zill-leerplan 
● er komt een uitgebreidere kind- en ouderevaluatie  
● er zal een duidelijker overzicht zijn over de resultaten van het kind door bv 

per vakonderdeel een score op 10 te hebben  
● het AVI-niveau van de kinderen zal ook op het rapport terug te vinden zijn 

zodat je bv bij bibbezoeken gerichter boeken kan kiezen op maat van het 
kind 

● er zullen bij de persoonsgebonden ontwikkelvelden gerichte doelen 



geëvalueerd worden door een zachte evaluatie (via smileys) 
● ook bij andere vakonderdelen zal er gewerkt kunnen worden met een zachte 

evaluatie in plaats van punten, bv bij het uitvoeren van een proefje, houden 
van een spreekbeurt, … 

 
Het Zill-leerplan… Wawasdaookalweer? 
Zill staat voor Zin in leren! en Zin in leven! 
Dit leerplan is er voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en omschrijft 10 ontwikkelvelden.  
Als school zetten we hier dagelijks op in. Elk veld is belangrijk. Het omvat de 

doelen die nodig zijn om de totale ontwikkeling 
van jouw kind te bereiken.  
  
Vier ontwikkelvelden bevatten de doelen die 
betrekking hebben op jouw kind als persoon.  

● Socio-emotionele ontwikkeling:  
Jouw kind leert op een warme wijze in relatie te 
treden met zichzelf en met anderen. Het kan 
goed uitdrukken wat het wilt en voelt.  

● Ontwikkeling van een innerlijk kompas:  
Jouw kind leert zichzelf kennen. Het kan richting 
geven aan zijn/haar leven. Het kan omgaan met 
moeilijke situaties.  

● Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid:  
Jouw kind neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf en voor anderen. Het neemt 
initiatief en is kritisch. Het is zelfstandig. Het onderzoekt graag dingen en is 
creatief.  

● Motorische en zintuiglijke ontwikkeling:  
Jouw kind beschikt over de nodige motorische en zintuiglijke vaardigheden die 
nodig zijn om zelfredzaam te spelen, te leren en te leven.  
 
Zes ontwikkelvelden zijn gericht op de ontwikkeling van alles wat jouw kind nodig 
heeft om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen.  

● Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld:  
Jouw kind is nieuwsgierig naar de wereld waarin het leeft. Het onderzoekt zijn/haar 
omgeving en verwerft inzicht in de wereld.  

● Mediakundige ontwikkeling:  
Jouw kind gaat enthousiast, zelfredzaam en kritisch om met media.  

● Muzische ontwikkeling:  
Jouw kind geniet van kunst en kan zich uitdrukken in drama, beeld, muziek en 
dans.  

● Taalontwikkeling:  
Jouw kind verkent verschillende talen. Het zet taal doelgericht in bij spelen, leren 
en leven.  
 



● Ontwikkeling van wiskundig denken:  
Jouw kind bedenkt hoe het wiskundig denken kan gebruiken om een probleem aan 
te pakken.  

● Rooms-katholieke godsdienst: 
Jouw kind staat open voor een diepere dimensie in het leven. Het maakt kennis 
met de katholieke geloofstraditie en gaat ermee in dialoog. Het leert omgaan met 
een veelheid aan levensbeschouwingen. Het groeit op levensbeschouwelijk, 
religieus en/of godsdienstig vlak.  
 
Zorgvisie 
De voorbije maanden besteedden we ook al heel 
wat aandacht aan het herbekijken van onze 
zorgvisie. We bekeken met het team waarvoor we 
als school willen staan, wat we belangrijk vinden in 
het bieden van onze zorg en hoe we dit praktisch 
willen toepassen in de klassen.  
Dit leidde tot heel wat gesprekken, die ons 
uiteindelijk brachten tot de volgende vijf peilers:  

● Differentiatie 
We willen op onze school onderwijs 
aanbieden dat voor elk kind zo goed mogelijk 
aansluit bij zijn of haar mogelijkheden.  
Dit betekent ook dat we zorgplannen opstellen voor kinderen waar extra 
maatregelen moeten genomen worden om hen zo goed mogelijk te 
begeleiden.  

● Overleg 
Op onze school hechten we veel belang aan overleg.  
Dat overleg bekijken we heel breed. Er is het overleg tussen leerkracht en 
kind, overleg binnen het schoolteam, overleg met de ouders en overleg met 
externe hulpverleners.  
Vanuit dit overleg willen we komen tot een samenwerking die ervoor zorgt 
dat er een breed netwerk is rond het kind dat eenzelfde doel voor ogen heeft 
en daar samen naartoe werkt.  

● Reflectie 
Op regelmatige basis willen we stilstaan en de kans nemen om te 
reflecteren op verschillende vlakken. Dit op kindniveau, klas- en 
schoolniveau.  
Op deze manier willen we een kwaliteitscultuur creëren waarin we 
openstaan voor nieuwe ideeën en andere meningen, die we als een 
meerwaarde zien en die ons doen nadenken en bijsturen.  

● Welbevinden 
In onze school is het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en graag naar 
school komt. We streven er als schoolteam naar om een goede sfeer te 
scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid 



van elk kind in zijn ontwikkeling.  
● Vertrouwen 

Wij werken als school intensief aan de vertrouwensband tussen kind en 
leerkracht, maar ook tussen leerkrachten, ouders en externen.  
We beschouwen ieder lid gelijkwaardig en proberen te luisteren naar elkaars 
noden en te handelen op een transparante en opbouwende manier.  

 
In een volgende fase willen we werken aan een fasering van de maatregelen die 
genomen worden ter ondersteuning van kinderen. Dit om een continuïteit te 
garanderen en een duidelijkheid te scheppen in stappen die gezet worden om de 
kinderen en de leerkracht zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

mailto:korbeek.lo@ing.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

