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MAANDOVERZICHT NOVEMBER 2021
MA 1 start herfstvakantie

Allerheiligen

DI 2

WO 3

DO 4

VR 5 einde herfstvakantie

ZA 6

ZO 7

MA 8 start oudercontacten

DI 9 K3 groep 1: workshop eerste filmstapjes
L6: bib

WO 10 K3 groep 2: workshop eerste filmstapjes
ouderraad

DO 11 Wapenstilstand

VR 12 L3 + L4 + K3: bib
lichtjeswandeling

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16 K2: workshop eerste filmstapjes

WO 17 pedagogische studiedag

DO 18 L5: bib
brainstormavond speelplaatswerking

VR 19 einde oudercontacten

ZA 20 start van de voorleesweek

ZO 21

MA 22

DI 23

WO 24

DO 25 K2 + L2: bib

VR 26 K1a: bib

ZA 27

ZO 28 einde van de voorleesweek

MA 29

DI 30 L1: bib
zingen voor de jarigen



Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
Het thema van de maand is ‘verbonden met de aarde’. We moeten onze handen wél
vuilmaken, want we zijn verbonden met de aarde. Contact met de natuur doet goed. Wij,
mensen, zijn deel van de aarde, kwetsbaar en vergankelijk zoals de natuur. In deze tijd van
het jaar herdenken we ook onze dierbare doden.

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

In november verandert de natuur
drastisch van uitzicht.

De evolutie die in oktober
ingezet werd, gaat verder

tot de lijnen van de kale bomen
zich duidelijk aftekenen

aan de horizon.

De vergankelijkheid en broosheid
van de natuur drukken ons
met de neus op de feiten:

wij, mensen, zijn deel van de aarde,
ook wij zijn kwetsbaar en vergankelijk.

Geen wonder dat we in deze tijd van het jaar
onze dierbare doden herdenken.

Bij hun heengaan hebben we hun lichaam
(terug)gegeven aan de aarde of aan het vuur.

Bij hun afscheid zijn ze
besprenkeld met doopwater
en met wierook omgeven.

In november brengen we een bezoek
aan de plaats waarop ze ter aarde besteld

of uitgestrooid zijn.

Nooit mogen we
in deze hoogtechnologische wereld

het volgende vergeten:
we zijn verantwoordelijk voor de aarde,
we moeten onze handen wél vuilmaken,
want we zijn verbonden met de aarde.

En haar beleven en bewerken
doet ons lichaam en onze geest goed.



Warme maaltijden november

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 8/11 tomatensoep vol au vent met groentepuree selder, gluten uit
tarwe

Vr 12/11 cressonsoep penne bolognaise gluten uit tarwe

Ma 15/11 groentensoep hamburger met prei in room en
aardappelen

selder, gluten uit
tarwe, melk

Vr 19/11 tomatensoep vleesbrood met witte kool en
aardappelen

selder, gluten uit
tarwe en melk

Ma 22/11 erwtensoep vogelnestjes in tomatensaus
met aardappelen

selder, gluten uit
tarwe en ei

Vr 26/11 tomatensoep gebakken visje met tartaar en
spinaziepuree

selder, gluten uit
tarwe, vis en melk

Ma 29/11 kippenroomsoep schnitzel met boontjes en
aardappelen

selder, gluten uit
tarwe, ei en melk



TERUGBLIK OP DE MAAND OKTOBER
Kinderberg in de kijker
Schaken L5 en L6

Eetfeest 17 oktober 2021



Uitwuiven van STEM-klassers L5

Uitstap naar het bos (kleuters)





Stemklassen uit de mond van de kinderen:

Maandagm�gen vertrokken we en werd er v�l gebabbeld .
Op de sp�lplaats zongen we en lied.  Er vielen v�l
traantjes.  Maar de rit was wel leuk.
Er was �n strenge buschauffeur. Er was �n film in de bus.
We kwamen eindelijk aan. Na �n k�te rondleiding werd
ons het verschil tussen chemie en fysica uitgelegd.  Dan
was het eten en daarna makey makey of stuiterba�en
maken.  Daarna wisselden we en toen kwam de sterrenwacht.  Na de pauze gingen we slapen.

Van Ferre

Dinsdag zijn wel met z’n a�en aan windmolens begonnen. We hebben ons in tw� groepen verd�ld. Eén
groep h�ft de constructie gemaakt, �n andere groep d�d het technische ged�lte.  Daarna hebben we

onze T-shirt mooi gemaakt.  Op de computer mocht je
iets maken om op de vo�zijde te zetten.  Als je wou,
mocht je de T-shirt aandoen.  Op het einde konden we
kiezen tussen: �ief schrijven, wandelen en �ij spelen.
Ik koos vo� wandelen omdat ik graag wandel.
Van Ewoud

Woensdag hebben we over kerncentrales gel�rd.  Dat
vond ik leuk omdat we v�l bijl�rden.
Vervolgens maakten we trilmachines.  Dat was supertop omdat we het zelf mochten maken.
Daarna deden we �n �iëntatiewandeling.  Het was vermoeiend, maar leuk.
Nadien zagen we de film ‘chicken run’.

Van L�elinde

Donderdag gingen we �rst 3D-printen.  Lennard (3d-expert) zie
dat we �n ontwerp moesten maken omdat we �n klasmascotte
moesten maken.
Vervolgens was het bambox.  Het was tof, maar �n b�tje moeilijk
om die stokjes vast te maken met de rekkers.  Wat je daaruit
moest leren, is dat het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn.
Tenslotte was er de fuif.  3 k�r raden!

Van Yann



Vrijdag werden we wakker om 7.30 uur.  Dan moesten we onze
valiezen maken om naar huis te gaan.  Vervolgens kwamen we samen
om te eten.
Na het eten gingen we �n spel spelen.  Het was dat je �n uitvinding
moest nadoen.  Al de groepen moesten raden welke uitvinding dat
was.
Daarna moesten we iets met drama doen: �n leuk verhaaltje maken
over �n uitvinding.  Het publiek moest dan kiezen in welke versie je
het moest spelen.  Bijvo�b�ld als bijen, als tieners,...  Dat was z�r
grappig.
Tijdens de middag aten we macaroni en �n koekje.  Vervolgens gingen
we naar school.

Van E�ie



BLIK VOORUIT OP DE MAAND NOVEMBER
Coronamaatregelen na de herfstvakantie

Mondmaskerplicht
- De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar dragen vanaf 8 november -

maar het mag ook vroeger- binnen opnieuw een mondmasker op school.
→ Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en
ventilatie, mag het mondmasker af.
→ Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke
contacten vermijden.

- Leraren van het vijfde en zesde leerjaar moeten geen mondmasker dragen
tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende
ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en
tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

- Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren
en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis
van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen
dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat
minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

- worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze
symptomen vertonen.

- treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week
een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1
week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden
Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:

- Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen een
mondmasker.

- Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel
aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek
oudercontact soms aangewezen kan zijn.

- Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere
samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket
vereist is.

- Laat vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling
indien mogelijk digitaal doorgaan. Als de vergadering toch fysiek doorgaat, is
het dragen van mondmaskers sterk aanbevolen.



Oudercontacten - 8 tot 19 november
Door de huidige coronamaatregelen zullen de oudercontacten enkel online
doorgaan.
De afspraak die jullie gemaakt hebben via de doodle blijft ongewijzigd, tenzij de
leerkracht(en) jullie contacteren om het uur te veranderen.
Om je aan te melden voor het gesprek, ga je naar de klasblog waar je een link zult
vinden om het gesprek te laten doorgaan.

Koalatesten derde kleuterklas
In de maand november worden in de derde kleuterklas de Koalatesten afgenomen.
De koalatest is ontwikkeld door onderzoekers van de KU Leuven en heeft als doel
een eventuele taalachterstand bij kleuters vast te stellen voor ze naar het eerste
leerjaar gaan.
De test bestaat uit doe-, zoek- en kiesopdrachten waarbij de kleuters vaak niet
doorhebben dat ze een test afleggen.
De klasleerkracht begeleidt de opdrachten en beoordeelt hoe goed de kleuters de
instructies begrijpen.
De term ‘koala’ verwijs naar het kleuteronderwijs (ko) en de mascotte van de test is
een koala.
Na de koalatest worden de kleuters ingedeeld in drie kleurengroepen: groen als ze
het Nederlands voldoende beheersen, oranje als ze extra ondersteuning nodig
hebben en rood als ze intensief begeleid moeten worden.
De ouders van deze kleuters worden op de hoogte gebracht van de resultaten van
deze testing.

K3 Workshop eerste filmstapjes - 9 en 10 november
K2 Workshop eerste filmstapjes - 16 november
Ontdek de magie van film.

Ga op ontdekking in de magische wereld van film. Op een actieve, muzische manier
ontdek je de basis van de audiovisuele taal. Verschillende elementen komen aan
bod in deze speelse en laagdrempelige workshop op maat van kleuters. Anderhalf
uur hoekenwerk dus, in het thema multimedia en film!

Ouderraad - 10 november
De volgende ouderraad gaat door op woensdag 10 november om 20 uur.
Iedereen welkom!



L4 naar het bos – 12 november
Op vrijdag 12 november zal het vierde leerjaar een ganse dag in het bos vertoeven.
De kinderen zullen al explorerend leren over de fauna en flora in het bos.
Die dag zullen de leerlingen van L4 geen warme maaltijd kunnen eten. Ze hoeven
enkel hun lunchpakket en laarzen mee te brengen.
De dag zal bol staan van de ontdekkingen en wetenswaardigheden.

Lichtjeswandeling - 12 november



Pedagogische studiedag - 17 november
Tijdens deze studiedag werken we met het lagere schoolteam verder aan de
faseringen van de zorgplannen.
Met de kleuterschool bekijken we hoe we de zorg in de klassen kunnen
optimaliseren.

Brainstormavond speelplaatswerking - 18 november
Op donderdag 18 november, om 20 uur, houden we op onze school een
brainstormavond over de speelplaatswerking.
Deze denkavond gaat door in samenwerking met ouders en leerkrachten.
We bekijken samen welke ideeën we zouden kunnen uitwerken, welke initiatieven
we kunnen nemen en welke aankleding er zou kunnen zijn.
Iedereen welkom!

Voorleesweek - 20 tot 28 november
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek
zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november!
Tijdens de campagneweek zullen we iedereen oproepen om elke dag (minstens) een
kwartier voor te lezen. Want dat maakt écht een verschil.

Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je mee?



Tuinwerkdag

Op zaterdag 4 december plannen we tussen 9 en 13 uur een tuinwerkdag
in.
We zoeken nog enkele ouders die mee willen helpen om de voortuin
proper te maken, nieuwe aanplanting te doen, de hagen te scheren en het
onkruid te wieden.

Zin om mee te komen helpen? Stuur dan een mailtje naar
lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be

Voor de aanplanting van onze voortuin zijn we nog op zoek naar stekjes
van rode en witte bessenstruiken. Wie kan ons hiermee verder helpen?
Graag iets laten weten aan lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be

Tekenfund

Wij gaan een tekenactie houden voor de aankoop van speelplaatsmateriaal op
onze school!

Tussen 8 en 29 november gaan we met de hele school een Tekenfund-actie houden
om geld in te zamelen.

De kinderen hebben tijdens de tekenles hun allermooiste tekening gemaakt.
Daarmee worden wenskaarten, koffietassen en allerlei andere toffe gadgets bedrukt
die de leerlingen vervolgens via eigen webshops mogen verkopen aan familie,
vrienden en bekenden. En de opbrengst… die gaat naar ons goede doel.

Goed voor u om nu al te weten:

· Alle deelnemende kinderen krijgen, ongeacht of ze iets verkopen of niet, een
gratis glossy wenskaart van hun eigen tekening;

· De gadgets worden vrijblijvend aangeboden, geen enkele aankoop is verplicht;

· De kinderen hoeven niet langs de deur, maar verkopen (samen met u) veilig
online;

· De kopers bestellen en betalen zelf in de webshops, uitlevering van de artikelen
gebeurt via school.

mailto:lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be
mailto:lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be


Meer informatie volgt na de herfstvakantie.

We hopen op jullie bijdrage!

Speelgoedophaling



Opvang op woensdagnamiddag
Op de volgende woensdagnamiddagen zal de opvang in het eerste trimester
doorlopen tot 16 uur:

- 24 november
- 1 december
- 8 december
- 15 december

De andere woensdagen is er sowieso opvang tot 13 uur.

Wie ingeschreven is voor de woensdagnamiddagopvang tot 16 uur, betaalt 10
euro voor de opvang, ook als de kinderen uiteindelijk niet komen (tenzij ze ziek
zijn).

Rode buggy
Bij het begin van de grote vakantie stond er een rode buggy gestald aan onze
fietsenstalling. Deze is echter niet bij de eigenaars terug geraakt.
Heeft er iemand deze toevallig ergens gevonden of gezien? Gelieve iets te laten
weten aan lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be

mailto:lieselotte_vereecke@vrijeschoolbierbeek.be


Met dank aan al onze sponsors

Sponsors

Hartelijk dank aan onze sponsors!








