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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF MEI 2022



MAANDOVERZICHT MEI 2022
ZO 1 dag van de arbeid

MA 2 bib L5
bib L6
start project ‘De vijver’ K3 en L1

DI 3 bib L1

WO 4

DO 5 zwemmen L1 en L4

VR 6 schoolfotograaf

ZA 7

ZO 8 Moederdag

MA 9

DI 10 start week van verkeer
fietsexamen L6
zwemmen L5 en L6

WO 11

DO 12 uitstap K3 en L1 ‘Het Vinne’ en overnachting op school
zwemmen L2 en L3

VR 13 bib K1b
bib L2
bib L4

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17

WO 18

DO 19 bib K2
bib L2
zwemmen L2 en L4

VR 20

ZA 21 SCHOOLFEEST

ZO 22

MA 23 schoolreis L2 en L6

DI 24 rapport lagere school
zwemmen L5 en L6

WO 25 pedagogische studiedag

DO 26 OH Hemelvaart

VR 27 brugdag

ZA 28

ZO 29

MA 30



DI 31 zingen voor de jarigen

Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
Het thema van deze maand is ‘In woord en daad verbinden’.

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

Er gleed een traan over zijn wang
de juf had streng gesproken

en ik was ook al boos op hem geweest
-hij kon er niet van slapen.

Zachtjes streelde ik zijn haren
beet mijn tong af
liet het komen.

In een snik kwam het eruit:
dat zijn oren niet luisterden

en zijn handen iets anders deden
dan wat hij eigenlijk wilde.

En ook nog
-nu fluisterde hij

dat zijn mond dingen zeiden
waar zijn hoofd niet mee akkoord ging

en dat hij daar dan spijt van had.
Zijn schouders schokten
tegen het natte kussen.

Ik zweeg en knikte,
een beetje ontredderd.

Eigenwijze oren, handen en mond,
daar had ik ook wel last van,

vaker dan ik zou willen.
Gelukkig zijn er dan nog armen.

Ik sloeg ze om hem heen
en voelde ook de zijne om mijn nek -

woordeloos vertelden ze
precies wat we bedoelden.



Warme maaltijden mei

Vanaf dit schooljaar zullen de warme maaltijden
enkel nog op maandag en vrijdag doorgaan. Indien
je kind afwezig is op de dag van de warme
maaltijden, gelieve dan de school te verwittigen vóór
kwart voor negen.

Datum Wat staat er op het menu? Allergeneninfo

soep hoofdgerecht

Ma. 2/05 preisoep pasta bolognaise gluten uit tarwe

Vr. 6/05 wortelsoep hamburger met schorseneren
en aardappelen

selder, gluten uit
tarwe en lactose

Ma. 9/05 minestrone macaroni met ham, kaas en
broccoli

selder, gluten uit
tarwe, ei en lactose

Vr. 13/05 tomatensoep visserspotje met fijne groentjes
en puree

selder, gluten uit
tarwe, vis en lactose

Ma. 16/05 tomatensoep vleesbrood met boontjes en
aardappelen

selder, gluten uit
tarwe en lactose

Vr. 20/05 broccolisoep vol au vent met rijst selder, gluten uit
tarwe en lactose

Ma. 23/05 groentesoep kaaskroket met spinaziepuree selder, gluten uit
tarwe, lactose en ei

Ma. 30/05 kervelsoep kalkoennuggets met preipuree selder, gluten uit
tarwe, ei en lactose



TERUGBLIK OP DE MAAND APRIL

Lieselotte en Roel gaan trouwen….



Buitenlesdag

Uitreiking MOSvlag



BLIK VOORUIT OP DE MAAND MEI

Project ‘De vijver’ K3 en L1 - van 2 tot 13 mei
Gedurende twee weken zullen de kleuters van K3 en de leerlingen van L1
gezamenlijke namiddagactiviteiten beleven in het thema ‘De vijver’.
De bedoeling hiervan is vooral om de kinderen van de derde kleuterklas de kans te
geven om de leerkrachten en de manier van werken in het eerste leerjaar te leren
kennen op een speelse manier.
Op donderdag 12 mei gaan de twee klassen samen op uitstap naar ‘Het Vinne’, een
natuurgebied in Zoutleeuw. Daarna overnachten ze samen op school en sluiten ze
vrijdag samen af.
Maar… Sssst!! De uitstap en de overnachting moeten nog even een verrassing
blijven, dus mondjes dicht!!

Wisseling zwemmen - 5 mei en 12 mei
Doordat het eerste leerjaar op 12 mei op uitstap gaat,
zullen de zwemlessen van het eerste en het tweede
leerjaar gewisseld worden.
Dit betekent dat het eerste leerjaar op 5 mei (ipv 12 mei)
zal gaan zwemmen en het tweede leerjaar op 12 mei (ipv
5 mei) naar het zwembad trekt.
Noteer het alvast in jullie agenda ;)

Schoolfotograaf - 6 mei
Op vrijdag 6 mei komt de schoolfotograaf langs op onze school.
Er worden klasfoto’s, individuele foto’s en foto’s met broers en zussen genomen.

Week van verkeer - 9 tot 13 mei
In de week van 9 tot 13 mei zullen
we met de hele school, groot en
klein, een verkeersweek houden.
In de klassen worden allerlei
activiteiten gepland en op vrijdag 13
mei sluiten we af met een grote
STRAPdag met een fiets- en
wandelpool.
Smeer alvast je benen en je
fietsketting in!



Fietsexamen L6 - 10 mei
Op dinsdag 10 mei nemen onze zesdeklassers deel
aan het fietsexamen.
Tijdens dit examen leggen alle kinderen van het zesde
leerjaar individueel een parcours af van 6,5 km.
Op 10 controlepunten rijden er ook een aantal externe
fietsers continu op het parcours die de minst vaardige
fietsers desgewenst even mee begeleiden of helpen als
er een probleem is.
Vaardigheden die worden getest op het fietsexamen:

● rechts afslaan
● langs een hindernis fietsen
● links afslaan zonder voorsorteren
● voorrang verlenen op een kruispunt met

omgekeerde driehoek en haaientanden
● fietsen op een rotonde

● rechts op de rijbaan fietsen
● voorrang verlenen op een kruispunt met stopbord en haaientanden
● oversteken op een fietsoversteekplaats

Sinds januari 2020 loopt een bewegwijzerde verkeerseducatieve route voor jonge
fietsers dwars door Bierbeek. Langs deze route van 6,5 km leggen leerlingen van de
Bierbeekse scholen in het zesde leerjaar hun fietsexamen af. Ook (groot)ouders
kunnen deze route gebruiken voor een educatieve fietstocht met hun (klein)kinderen.

Volg de blauwe borden met gele pijlen en leer kinderen fietsen in het echte verkeer.
Op deze fietsroute oefen je 10 vaardigheden waaronder de vijf
basisverkeersvaardigheden: rechts op de rijbaan fietsen, rechts afslaan, links
afslaan (zonder voorsorteren), langs een hindernis fietsen en voorrang verlenen.

Naast het fietsexamen zelf krijgen de leerlingen aan De Borre ook een workshop
dode hoek met de deskundigheid van Ninatrans, zal de politie de fietsen controleren
en leren de leerlingen zelfstandig een band plakken. Ook is er de mogelijkheid om
hun fiets ter plaatse te laten graveren.

Fiets- en wandelpool - 13 mei
Op vrijdag 13 mei organiseren we, in het teken van de STRAPdag een fiets- en
wandelpool.
Vanuit verschillende locaties verzamelen we met de kinderen (te voet of met de fiets)
en zetten we de tocht naar school onder begeleiding in.
Aan de schoolpoort worden jullie verwelkomd met een lekkere tractatie.
Die dag zal Bergstraat afgezet worden tussen 8.30 en 8.45 uur.



Schoolfeest - 21 mei
Zoals jullie weten organiseert onze school op zaterdag 21 mei – eindelijk – opnieuw
een schoolfeest
De kinderen geven het beste van zichzelf op het podium, leerkrachten en personeel
zorgen voor de animatie, de ouderraad neemt de organisatie van de hapjes en de
drankjes voor zijn rekening.
De planning voor die dag zal er als volgt uitzien:

- 14.00 - 14.45 uur: eerste deel van optredens van de kinderen
- 15.00 - 15.45 uur: tweede deel van optredens van de kinderen
- 16.00 - 18.00 uur: randanimatie met allerlei opdrachten voor groot en klein

Jullie kregen op vrijdag 29 april een briefje mee met de kinderen met de vraag naar
vrijwilligers om van deze dag een groot succes te maken. Indien jullie graag willen
helpen met bakken, alles klaar te zetten, aan de kassa te zitten, tappen, … vul dan
het formulier in en geef het ten laatste vrijdag 6 mei terug mee met jullie kind.

We hopen jullie alvast talrijk te mogen verwelkomen!



Woensdagnamiddagopvang
Doordat er op geen enkele woensdag meer dan 4 kinderen ingeschreven zijn voor
de opvang tot 16 uur, zal er in het derde trimester enkel tot 13 uur opvang zijn.

Koek- en fruitdagen
We merken dat er op de speelplaats heel wat papiertjes van koeken rondslingeren.
Daarom zouden we jullie met aandrang willen vragen om de koeken die je met je
kind(eren) meegeeft, thuis uit de verpakking te halen en het koekje in een doosje te
steken.
Helpen jullie mee om onze
afvalberg te verkleinen?

We zouden jullie er ook aan
willen herinneren dat er enkel
op dinsdag en donderdag een
koek meegegeven mag
worden met de kinderen. Op
de andere dagen vragen we
om een stuk fruit, groente of noten mee te geven.

Ook merken we dat er regelmatig brikjes worden meegegeven met de kinderen. We
willen jullie er aan herinneren dat de kinderen dit op school niet mogen nuttigen.
Enkel een drinkbus met water is toegelaten.

Wat voor type parkeerder ben jij?
Op vrijdag 29 april kregen jullie een parkeerschijf mee naar huis. Bekijk zeker eens
de achterkant, want hierop kan je bekijken wat voor type parkeerder jij bent.
We trachten te werken aan een school waar er enkel ‘parkeerpauwen’ te spotten
zijn.
Zorgen jullie mee voor een parkeerveilige schoolomgeving?

Schoolstraten, Octopuspalen, veilige routes naar school, gezonde lucht voor
kinderen, enzovoort. Wij gaan steeds op zoek naar manieren om de schoolomgeving
veiliger te maken.
Bij deze doen wij een oproep om je steentje bij te dragen! Ook jij kan als ouder de
schoolomgeving veiliger maken door altijd veilig en correct te parkeren.



Wat voor type parkeerder ben jij?
Struisvogelparkeerder
Deze op het eerste gezicht vriendelijke soort parkeert op de eerste de
beste plaats die hij ziet. Al beweert hij nadien dat hij niet had gezien
dat je er niet mocht parkeren.

Parkeerzebra
Deze viervoeter is gespecialiseerd in camouflage. Hij wordt
aangetrokken door zebrapaden, waarop hij onbeweeglijk blijft staan,
hopend dat roofdieren met blauwe strepen het niet opmerken.

Parkeerkoekoek
Koekoeken leggen hun eieren in een vreemd nest. Net zo droppen
parkeerkoekoeken hun wagen voor of (waarom niet) op de de oprit van
iemands huis.

Parkeermossel
Deze soort tref je vooral aan in de kus-en-rij-zone van de school. In plaats
van meteen weer te vertrekken, blijft een parkeermossel graag plakken.

Parkeerpauw
Proficiat, jij verdient een pluim! De parkeerpauw wordt
algemeen zeer gewaardeerd voor zijn onberispelijk
parkeergedrag. In het verkeer toont hij steeds het
beste van zichzelf.

Wil jij ook een parkeerpauw zijn? Hou je dan aan deze
regels:

● Parkeer niet of sta nooit stil op een zebrapad.
● Blijf niet te lang stilstaan op de kus-en-rij-zone.
● Parkeer niet op de eerste de beste plek, maar respecteer de wegcode.
● Parkeer niet voor of op iemands inrit.

De kinderberg hoopt jullie mooiste pluimen te zien als

parkeerpauw!

Samen gaan we voor een verkeersveilige omgeving rond de school.



Tuinwerkdagen
Vanaf donderdag 21 april zal er elke donderdagmiddag met de kinderen in de tuin
gewerkt worden.
Zo zal er in de voortuin gespit en geplant worden, onkruid gewied worden, hagen
gesnoeid, …
Kinderen die graag mee willen helpen, brengen best laarzen en tuinhandschoenen
mee. Rond 12.40 uur worden ze op donderdag op de speelplaats opgehaald.

Op donderdag 5 mei planten en zaaien we met de kinderen allerlei lekkers in
de voortuin.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar stekjes of zaadjes van:

- aardbeiplanten
- bessenstruiken
- pompoenen
- frambozen
- zonnebloemen
- …

Heb jij toevallig in de tuin nog iets staan waarmee je ons kan verder helpen?
Breng dan de plantjes of zaadjes mee op woensdag 4 mei.
Alvast bedankt!



Met dank aan al onze sponsors

Sponsors

Hartelijk dank aan onze sponsors!










