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MAANDOVERZICHT MEI 2021
ZA 1 Dag van de Arbeid

ZO 2

MA 3 L3 schoolreis Ravot
L4 waterwandeling en picknick
start week van verkeer

DI 4 zingen voor de jarigen en voorstellen jaarthema

WO 5

DO 6 L3 bibbezoek

VR 7 L4 project W(ater): filosoferen

ZA 8 Wandelzoektocht De Kinderberg

ZO 9 Wandelzoektocht De Kinderberg

MA 10

DI 11 L6 fietsexamen

WO 12 Pedagogische studiedag

DO 13 Onze Heer Hemelvaart

VR 14 Brugdag

ZA 15

ZO 16

MA 17 L2 + L6 schoolreis Genk Kattevenne

DI 18

WO 19

DO 20 L2 + L6 bibbezoek

VR 21

ZA 22

ZO 23 Pinksteren

MA 24 Pinkstermaandag

DI 25 K1A + L4 bibbezoek

WO 26

DO 27 K2 + L1 bibbezoek

VR 28 rapport

ZA 29

ZO 30



MA 31 L6 wandeling Natuurpunt

Jaarthema

In de maand mei staat de kleur ‘goud’ in de
kijker, samen met de term ‘genieten’. Wanneer
we zinvol vinden wat we doen en er
daarbovenop nog van genieten ook, dan wordt
het leven verrassend vreugdevol met een
gouden randje.
Laat je mee inspireren door deze tekst:

Gen���e� s����t �i�h �� �� he� ��,
de ���d ���at �.h.w. s�i�.
Je g���e� s����s �a� ��t�:

e�n ��o� �it���h� �� de ���g��,
e�n ���je ��ffi�, e�n ���s �i�n,

zo�, za�� �n ��e,
e�n ���la���� fo��,

v�i��d��h�� e� l����e,
e�n ���p �i�f��,

e�n ���n�e�d� fi��,
e�n ���ke�� g����h�,

e�n ���m �a�,
e�n ��u�d����de ���s��e,

e�n ���ke ���� va� �� k��i�k���,
ti��l��� �c�o��h�i�,

ge���g���e�d,
ru�� �n ���l�e

di� �� �en� ���r��ij���…
Dez� ���s� i� v���� va� ��l���ig ��

ka� �� z��� no� ���vu���n.

De m����te� ��t �� �en���,
zi�� �r� ��s��a�r,

ac��t��� �ar��� �o�d ���n �e ���r�.

Ze t����en ��� �li���c� �� je ����c��.
Je v���� je ���j, da��b��� e� g����ki�.
Je v���� je �� ��en���h�, in ���m��i�.

En �a� s����l �e ���.
Je k�� ��ni���� in �� �e�t��

of �� ��va���g ���en ��� �n�e��n.

Gen���e� k�� �� le��� �n �u�t����en.
We�s ���va���l��� vo�� ��t �u.

Kij�, lu����r, s�a �t��, p�o��, s�a��, ru��,
re�, z�e�, le� �� l���u�t �� �et ���s,

la�� ��d�u�k�� ��wu�� �p �� a�k����…

Je k�� ��o�� mo���t�� �e�r ���o�p��
om �� �� ge����en �� �� ka� �� v���e�g�� o�

e�n ���en� ��t �� �e�r ��� ku���n
ge����en.

Wi� �an���h��� is ���� de�� ��me���� in ���
le���,

bo��� �en ���n �a� ��n ���ra���n��
v�e��d�.

Hij �� �o� ��n �e���t�a�� m��� vo��
an����n!



Kinderberg nieuws in de kijker

Onze wafels worden goed gesmaakt in het woonzorgcentrum!

L3 op schoolreis in Ravot - 3 mei

Omdat de boerderijklassen spijtig genoeg afgelast zijn,
gaat het derde op maandag 3 mei naar speelboerderij
Ravot in Glabbeek.
Zo kunnen ze toch nog wat genieten van het leven op
de boerderij…

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 de boerderij zal je deze 3 aspecten op een animerende wijze
ondergaan.



L4 waterwandeling en picknick - 3 mei

Op maandag 3 mei trekken de leerlingen van
L4 erop uit. Via digitale ‘storymaps’ (tablets)
worden ze   geleid langsheen een mooi
parcours van ongeveer 5 km met 5
stopplaatsen waar ze heel wat bijleren over
water. De thema’s zijn:

● iedereen heeft recht op drinkwater
● water inspireert
● de natuur bergt water
● water houdt de economie draaiende
● zonder water geen landbouw en voedsel

Op elke stopplaats kunnen de kinderen een filmpje bekijken. Telkens vertellen een
inwoner van Bierbeek en van Oña (Sinds 1998 is Bierbeek verzusterd met het
bergdorp San Felipe de Oña in Ecuador) waarom water zo belangrijk is voor hem of
haar. Nadien kunnen de kinderen een leuke opdracht uitvoeren.

Week van verkeer - 3 tot 7 mei

Op maandag 3 mei gaat onze week van verkeer van start. Een week vol
verkeerslessen, -tips, … en ook veel ‘rijplezier’!
Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei organiseert onze school ‘een dag op wieltjes’ voor

alle kinderen van de Kinderberg.

Om onze kinderen voldoende ruimte te bieden en de ervaring te
geven van eens op de straat te fietsen, skaten, rollen, enz., zal
de straat afgesloten worden vanaf de Dorpsstraat tot de
Gareelstraat tijdens de schooluren.

De kinderen zullen per klas een moment kiezen. Afhankelijk van
het gekozen moment zal men op donderdag of vrijdag iets op
wieltjes mogen meebrengen (gocart, fiets, rolschaatsen, step,
enz.) .

Vergeet niet aan de veiligheid van onze kinderen te denken en breng de nodige
bescherming mee. Bijvoorbeeld: helm, kniebeschermers, enz.



L4 filosoferen in project W(ater) - 7 mei

In het jaarproject W(ater), waar het vierde leerjaar al een heel schooljaar aan werkt,
wordt er op 7 mei een filosofeersessie gehouden.
De vraag die deze namiddag centraal zal staan, is ‘Verspil je water als je vlees eet?’.
Zet die denkradartjes al maar aan het werk!

Wandelzoektocht de Kinderberg - 8 en 9 mei

Binnen een week is het zover: de leukste wandelzoektocht van Bierbeek en verre
omstreken. En daarbij hoort: de leukste goodiebag!
De Ouderraad heeft met veel enthousiasme een toffe goodiebag samengesteld vol
lekkere verrassingen en verfrissende tussendoortjes verpakt in een leuk rugzakje
voor onderweg.
1 goodiebag is goed voor 4 personen en kan voor 15€ per rugzakje online besteld
worden via dezelfde inschrijvingslink als de wandelzoektocht.



En dat is nog niet alles! Elke goodiebag bevat ook een tombolaticket waarmee je
kans maakt op 1 van volgende fantastische prijzen:

- 1 mand streekproducten van De Ruisbroekmolen
- 1 paar kinderwandelschoenen van D’Store
- 2x een bon voor een vleespakket van 1,5 kg van Salersstatie
- 3x een bon voor 1 boeket van Fleurderij
- 1 ijstaart van Unicorno
- 1L ijs van Unicorno
- 1 waardebon twv 30€ bij Aveve Tienen (Sint-Truidensesteenweg 289).
- 2x waardebon twv 50€ voor een etentje in De Molen
- 3x gratis ijsje met 2 bollen van Unicorno
- 4x kennismakingspakket groenten van ’t Legumenhofke

De winnende lotjes zullen zondagnamiddag  9 mei door een onschuldige
(kinder)hand getrokken worden en gecommuniceerd worden via een nieuwsflash en
de Facebookpagina van de ouderraad (www.facebook.com/ouderraaddekinderberg).
Meer info rond de trekking en het reglement kan je vinden op het tombolaticket in de
goodiebag.

Hopelijk tot dan!
De Ouderrraad

Met dank aan de sponsors:



Wie zich nog niet heeft ingeschreven voor onze wandelzoektocht, het is nog niet te
laat! Tot en met woensdagmiddag 5 mei kan je je nog inschrijven.
Wie de wandeling niet kan meedoen, maar toch graag een goodiebag bestelt (en zo
ook kans maakt op één van de fantastische prijzen), kan uiteraard ook via het
deelnemingsformulier zijn bestelling plaatsen.

Hoe inschrijven?
→ Ga naar de website van de school (www.vrijeschoolbierbeek.be), klik op de link
om je bestelling te plaatsen en vul het formulier in.
De pakketten en goodiebags worden op vrijdag meegegeven met het oudste kind, of
je kan deze ophalen op zaterdag of zondag tussen 10 en 12 uur.

L6 fietsexamen - 11 mei

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het
basisonderwijs. Hiermee testen we of onze zesdeklassers klaar zijn om veilig en
zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen
ze het Fietsbrevet Goud.

Om een Fietsbrevet Goud te behalen, moeten leerlingen
slagen voor minstens vijf fietsvaardigheden. Die
vaardigheden worden eerst ingeoefend op school en
daarna ook in het echte verkeer.
Om welke vijf vaardigheden gaat het?

- rechts op de rijbaan fietsen
- rechts afslaan
- links afslaan (zonder voorsorteren)
- langs een hindernis fietsen
- voorrang verlenen

Omwille van de coronamaatregelen zal het fietsexamen een tikkeltje anders dan
andere jaren verlopen. Normaal gezien vertrekken de kinderen om de beurt en
worden ze onderweg gecontroleerd door vrijwilligers die kijken of de kinderen de
vaardigheden voldoende onder de knie hebben. Dit jaar zullen we echter in twee
groepen fietsen en de testen onder het toeziend oog van de leerkrachten laten
uitvoeren.

http://www.vrijeschoolbierbeek.be


Pedagogische studiedag - 12 mei

Op woensdag 12 mei staat onze volgende pedagogische studiedag gepland. Voor
de kinderen genieten van een dagje extra thuis, maar wij gaan dan weer stevig aan
de slag.
We werkten dit jaar al aan een vernieuwde versie van de zorgvisie en tijdens onze
studiedag werken we aan het uitwerken van een duidelijkere fasering van de
zorgplannen.
Wat zijn zorgplannen?
Wanneer een kind moeilijkheden in de leerstof ondervindt, extra uitdaging nodig
heeft, zich mentaal niet goed voelt, … wordt dit door de ouders en/of de
leerkracht(en) gemeld aan de zorgcoördinator en de directie. Samen bekijken we
dan welke maatregelen getroffen kunnen worden om het welbevinden en de
groeikansen van het kind zo goed mogelijk te kunnen bevorderen. Deze
maatregelen kunnen zijn: aanpassen van de leerstof, gebruik zakrekenmachine,
time-outruimte, extra uitdaging, … naargelang de vraag of het probleem dat zich
stelt.
In overleg met de ouders wordt dan een zorgplan opgesteld en overlopen. Dit
zorgplan wordt op regelmatige basis opnieuw geëvalueerd en eventueel aangepast
indien nodig.
Om de opbouw van maatregelen meer op punt te stellen, gaan we met het team aan
de slag om hier een fasering in te maken zodat we geen belangrijke stappen
overslaan en we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

L2 en L6 op schoolreis in Kattevenne - 17 mei

Op maandag 17 mei trekken het tweede en zesde leerjaar op uitstap naar het
Kattevenne in Genk voor een dag vol ontspanning en leerplezier.

L6 wandeling Natuurpunt - 31 mei

Op maandag 31 mei gaat het zesde leerjaar op
wandeling met Natuurpunt.
Een wandeling in de volle natuur, dus vergeet zeker
niet om laarzen of goede stapschoenen mee te
brengen!



Testfase fietsenstalling

Deze week maakten we voor het eerst gebruik van de nieuwe fietsenstalling die zich
op de berg bevindt aan de straatkant. In een tweede fase zal er tegenover de
huidige fietsenstalling nog een fietsenstalling komen. Deze zal aangelegd worden
door de gemeente. In de grote vakantie zal er een groen dak komen op het
vernieuwde stuk zodat de fietsen overdekt staan.

We merkten deze week echter dat het vertrek aan de schoolpoort nog niet vlot
verliep. Daarom zullen we volgende week een aantal nieuwe maatregelen uittesten
om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. Volgende week geven we jullie in
een nieuwsflash mee hoe we dit in concreto de rest van het schooljaar zullen
organiseren.

Wat verandert er volgende week?
- de kinderen van het derde, vierde,

vijfde en zesde leerjaar plaatsen
hun fietsen in de nieuwe
fietsenstalling.

- de kinderen van het eerste en
tweede leerjaar plaatsen hun
fietsen in de ruimte die voorzien is
tegenover de nieuwe fietsenstalling (waar vroeger de fietsen van het zesde
leerjaar stonden).

- de kleuters plaatsen hun fiets op de berg
- vergeet zeker niet een slot mee te geven zodat alle fietsen veilig staan!

Grote Verkeerstoets

In april nam het vijfde leerjaar deel aan de Grote Verkeerstoets.
We delen jullie met grote trots mee dat onze vijfdeklassers het super goed deden! Ze
behaalden een klasgemiddelde van 80% tegenover het Vlaams gemiddelde van
73%!!



Speelplaatswerking

De maand mei is de maand waarin we lekker
moeten genieten. Daarom willen we graag
samen genieten van wat de natuur ons te
bieden heeft. Elke klas wordt in deze maand
eens meegenomen door enkele leerkrachten
om te spelen in een andere omgeving,
namelijk aan de chirolokalen.

Op maandag 3 mei is het aan het eerste en tweede leerjaar, 7 mei is het de beurt
aan het derde en vierde leerjaar, op 10 mei nemen we het tweede en derde
kleuterklasje mee en op 21 mei mogen de vijfde- en zesdeklassers lekker ravotten.
Ook krijgen de kinderen de kans om eens te genieten van een wandeling tijdens de
middagpauze. Op donderdag 27 mei is het aan het eerste en tweede leerjaar, 28 mei
mogen de vijfde- en zesdeklassers mee en 31 mei is gereserveerd voor het derde en
vierde leerjaar.
Breng op deze dag zeker kleren mee die vuil mogen worden en stapschoenen.

Pokémonkaarten

Omdat er al heel wat problemen zijn geweest met het ruilen, verdwijnen, … van
Pokémonkaarten, vragen we om vanaf volgende week geen Pokémonkaarten meer
mee te geven.



Waterchallenge – deel 2 – tips:

Shop till you waterdrop
(kledij – papier – plastic)

Wist je dat:
✔ je meer dan 7000 liter water
bespaart door een tweedehands jeans
te kopen i.p.v. een nieuwe jeans?
✔ er 1,5 liter water nodig is om 1 glas
flessenwater te 'maken' (voornamelijk
omdat plastic een grote
watervoetafdruk heeft)?
✔ je bijna een bad aan water
bespaart door een paar weken te
printen op gerecycleerd papier i.p.v. op
nieuw papier?



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

