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

Vrije School Bierbeek ‘De Kinderberg’

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021

Herfst, herfst, je bent er weer
met je pittige geuren

en je bladeren die dwarrelen
in duizend warme kleuren

Herfst, herfst, daar ben je weer
met je storm en je regen

zwammen, eikels, spinnen
natte kleren en wind-tegen

Herfst, herfst, je bent er weer
kom laat me je omarmen
want ondanks al je buien
geniet ik van je charme



MAANDOVERZICHT OKTOBER 2021
VR 1

ZA 2

ZO 3

MA 4 facultatieve verlofdag

DI 5 dag van de leerkracht
L3 naar het bos

WO 6

DO 7 L2 en L4 zwemmen

VR 8 L4 digitale wolven
K3 bib

ZA 9

ZO 10

MA 11 L3 en L4 sportkompas

DI 12 L5 en L6 zwemmen
L6 bib

WO 13

DO 14 L1 en L3 zwemmen
K1a en K1b 4Hoog - Het meisje in de gele jas
L5 bib

VR 15

ZA 16

ZO 17 eetfeest

MA 18

DI 19 L1 bib
ouderavond zorgvisie

WO 20

DO 21 L2 bib

VR 22 kleuterschool naar het bos

ZA 23

ZO 24

MA 25 L4 provinciehuis en museum M

DI 26 L5 en L6 zwemmen

WO 27

DO 28 K2 bib
L1 en L3 zwemmen

VR 29 rapport lagere school
K1a bib
zingen voor de jarigen van de maand

ZA 30

ZO 31



Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
Het thema van de maand is ‘liefdevol verbinden’. Verbinden put kracht uit een aantal
basishoudingen, vertrouwen, eerbied, respect, wederkerigheid, inleefvermogen, waardering.
Het zijn stapstenen naar liefdevol verbinden.

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

Ken je die reclame -
dat de jongen naar boven rent

en even niet met zijn papa wil praten
- nu even niet

en dat die papa dan maar
een gekke bek selfie maakt
en door de deur heen stuurt

en de jongen lacht?

Misschien werkt dat wel zo goed
omdat ze elkaar al zo vaak

vast hebben gehouden
bij kleine en grote pijntjes

En werkt het ook zo bij
het gewriemel in de rij

Waarbij ze toch nog steeds even aan elkaar
Tegen elkaar, op en langs elkaar

- voorzetsels genoeg-
Als om wat reserve op te doen

Wanneer ze dan naar binnen buitelen
Een snelle knipoog voor mij

- kan ik ook weer een weekend verder



Warme maaltijden oktober

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

Vr. 1/10 erwtensoep vleesbrood met prei in room en
aardappelen

selder, gluten, melk

Vr. 8/10 bloemkoolsoep chipolata met erwtjes, wortelen
en aardappelen

selder en gluten

Ma. 11/10 pompoensoep Ardeense burger met rode kool
en aardappelen

selder, gluten, soja
en melk

Vr. 15/10 tomatensoep gebakken visje met preipuree selder, gluten, vis, ei
en melk

Ma. 18/10 kippenroomso
ep

spaghetti bolognaise selder en gluten

Vr. 22/10 paprikasoep ovenschotel met gehakt en
spinazie

selder, gluten en
melk

Ma. 25/10 minestrone eitje in kaassaus met ham,
bloemkool en puree

selder, gluten, ei en
melk

Vr. 29/10 halloweensoep kalkoennuggets met
wortelpeterseliepuree

selder, gluten, ei en
melk



TERUGBLIK OP DE MAAND SEPTEMBER
Kinderberg in de kijker

Eerste schooldag

Viering begin van het schooljaar



Strapdag

Veldloop



Scholenveldloop
Op donderdag 23 september kwamen alle kinderen in sportieve outfit naar school,
klaar voor onze grote scholenveldloop.
Als eerste kwamen de kinderen van de lagere school aan de beurt. Zij liepen samen
zo’n 150 km!! Dat zou je kunnen vergelijken met op 28 minuten tot in Oostende
lopen.

Na de speeltijd was het de beurt aan de kleuters. Ook zij
liepen de benen onder hun lijf uit! Per gelopen toer
mochten zij een stickertje op een grote boom kleven. Het
resultaat zie je hier:

Mooimakers
Reeds enkele jaren zet het derde leerjaar zich in voor het
milieu door samen te werken met de organisatie Mooimakers. Ook dit jaar mochten
we een mooie som van 813 euro ontvangen voor alle initiatieven.
Dit geld zullen we gebruiken voor de aankoop van banken voor de buitenklas.

Fietsenstalling
In de maand september werd er weer duchtig verder gewerkt aan de fietsenstalling.
Ondertussen staat er al een dak op en werd alles klaargemaakt voor de aanleg van
een groendak. In het najaar zal de aanplanting van het dak alsook de heraanleg van
de voortuin.



BLIK VOORUIT OP DE MAAND OKTOBER
Dag van de leerkracht - 5 oktober

Wist je dat?
De Dag van de Leraar, ook Dag van de Leerkracht(en)
genoemd, is een speciale dag om waardering voor
onderwijzers te tonen. De dag wordt gevierd in zo'n 88
landen wereldwijd. De datum is sinds 1962 verschillende
keren veranderd, waardoor de dag in verschillende landen
op verschillende datums gevierd wordt. In onder andere
België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk valt
de dag op 5 oktober.

Op deze dag wordt de waardering van leerkrachten
benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als
belangrijke factor in de maatschappij. Dit kan soms gepaard
gaan met vieringen om hen te eren voor hun speciale
bijdrage in een specifiek domein, of voor de gemeenschap in
het algemeen. Er vinden verschillende evenementen plaats

om de dag te markeren, van lezingen en spreekbeurten tot theater.

Het is voor veel scholen ook het moment om het onderwijzend personeel een bedankje te geven
en hun leraren en leraressen in het zonnetje te zetten. Van scheurkalender en boekenbon tot
een dagje uit worden er geschenken gegeven aan leraren en leraressen. Steeds vaker geven
ook ouders een presentje aan de leraar of lerares van hun kinderen.

21 landen vieren dag van de leerkrachten op 5 oktober, waaronder Armenië, Azerbeidzjan,
België, Bulgarije, Canada, Estland, Duitsland, Litouwen, Macedonië, Maldiven, Mauritius,
Moldavië, Nederland, Pakistan, Filipijnen, Koeweit, Qatar, Roemenië, Rusland, Servië, Verenigde
Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk.

L4 Digitale wolven - 8 oktober
Het is de missie van Digitale Wolven om
kinderen voor te bereiden op de digitale
wereld van morgen. Ze gaan samen
aan de slag met toepassingen en laten
hen eigenhandig ontdekken wat de
mogelijkheden zijn. Op die manier leren ze innovatie en technologie te gebruiken als
een echte superkracht, die ze kunnen inzetten om hun omgeving telkens weer dat
tikkeltje aangenamer te maken.
Deze workshop gaat door in CC De Borre.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijzer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_oktober


L3 en L4 Sportkompas - 11 oktober
SportKompas is een oriëntatietool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen
van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van
beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij hem of haar past.
SportKompas bestaat uit 3 luiken, namelijk de I Like testjes, I Am vragenlijst en de I
Do testdag.
Na het verwerken van de resultaten van de vragenlijsten, krijgen de kinderen een I
Do rapportje waarop de 7 sporten zullen staan waarvoor zij het meeste aanleg
hebben.
De I Do testdag zal doorgaan in CC De Borre.

K1a en K1b 4Hoog ‘Het meisje in de gele jas’ - 14 oktober
Een meisje met een gele jas

komt binnen in de klas.

Ze komt van ver, heel ver,

nog verder.

Door zon en regen, wind en sneeuw.

Helemaal tot hier

tot hier in deze klas.

Ze had iets in haar tas

een heel speciaal cadeau

speciaal voor deze klas.

Een eerste ontmoeting met theater voor de allerkleinsten. Een echt verhaal over
alles doen om te zijn waar je wil zijn. Een hele wereld in een jas met een meisje en
een tas. Een klein stukje toneel om later naar het grote toneel te gaan.

Deze voorstelling gaat door op school.



Eetfeest - 17 oktober



Ouderavond zorg op onze school - 19 oktober

Graag inschrijven via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/1a503BcQjAYHybqhNrkM8L8lOyq_cXzjx5z3i9OoR
RvM/edit

Kleuterschool naar het bos - 22 oktober
De kleuters trekken een dagje naar het bos.
Lekker ontdekken, spelen en buiten leren!
Plezier gegarandeerd ;)

https://docs.google.com/forms/d/1a503BcQjAYHybqhNrkM8L8lOyq_cXzjx5z3i9OoRRvM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a503BcQjAYHybqhNrkM8L8lOyq_cXzjx5z3i9OoRRvM/edit


L4 Provinciehuis en museum M - 25 oktober
Het vierde leerjaar trekt een hele dag richting
Leuven.
In de voormiddag brengen ze een interactief
bezoek aan het Provinciehuis waarbij ze aan de
hand van een misdaadspel leren over de
Belgische politieke structuren, de werking van
de provincie en over de democratische
besluitvorming.
De namiddag stappen ze verder Leuven binnen
om een bezoek te brengen aan Museum M.
Dat belooft een leerrijke dag te worden!

Lagere school rapport - 29 oktober
Vanaf schooljaar 2021-2022 hanteren wij een nieuw rapport in De Kinderberg.
Hierbij wat extra uitleg over dit vernieuwde rapport.

Wat verstaan wij onder evalueren?
Evalueren is het verzamelen van betrouwbare gegevens over wat leerlingen kennen, kunnen
en zijn. Het gaat dus niet enkel over kennis. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons
rapport uit te werken via het ZILL-leerplan.
Het ZILL-leerplan is in het katholiek basisonderwijs een leidraad voor het leren en leven op
school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.
Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en
inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen
omringende wereld.
Het doel van evalueren is kinderen vooruit helpen en hun persoonlijk leerproces
ondersteunen en in kaart brengen. Gaandeweg willen we dat kinderen het eigen leerproces
mee in eigen handen durven nemen. Zelfreflectie neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Welk doel hebben we door te rapporteren?
Rapporteren is met leerlingen, ouders en leerkrachten communiceren over de totale
ontwikkeling van het kind. We willen kinderen vergelijken met zichzelf, dus niet met anderen.
Voor onze school is een rapport slechts het resultaat van een leerproces, het is een middel
om wat we evalueren te communiceren met alle betrokkenen.

Welke vormen van rapporteren naast het ‘gewone’ rapport vinden we ook belangrijk?
- (in een aantal klassen) meegeven van werkboeken en feedback in de werkboeken
- meegeven van toetsen en feedback door de leerkracht op de toetsen
- een geschreven boodschap in de agenda
- formele en informele contactmomenten

Waarom is zelfevaluatie belangrijk?
Bij elk rapport voorzien we ruimte voor zelfreflectie. Dit wordt, waar het kan, aangepast aan
de leeftijd. Zo leren de kinderen zichzelf beter kennen en kunnen ze hun eigen



mogelijkheden beter inschatten. Door hun sterke en zwakke punten te leren kennen, kunnen
ze hun eigen leerproces plannen en sturen.

Hoe willen we rekening houden met verschillen van kinderen?
In het rapport worden er geen mediaan en geen procenten op klasniveau gebruikt. We willen
zoals eerder gezegd, de kinderen vergelijken met zichzelf en focussen op de vooruitgang
ten opzichte van zichzelf.
In de klasactiviteiten differentiëren we waar dit enigszins mogelijk is.

Indien een toets gemaakt is met maatregelen die in het zorgplan beschreven staan,
vind je dit pictogram naast de toets.

Indien een toets gemaakt is met extra maatregelen (bv een openboektoets na
afwezigheid), vind je dit pictogram naast de toets.

Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar die een aangepast traject volgen en hierdoor
ook aangepaste VLOT-toetsen krijgen, vinden dit pictogram naast hun
resultaat.

Op welke manieren evalueren we?
Op het rapport wordt er op drie verschillende manieren geëvalueerd:

- evaluatie met cijfers: de punten van de toets worden genoteerd. Per vakonderdeel
wordt er een samentelling van deze toetsen met een percent meegedeeld.

- zachte evaluatie: deze wordt via deze symbolen genoteerd:
Het pictogram dat bij jouw kind past, wordt met een dikke kader aangeduid.

- met woorden: de leerkracht noteert met woorden hoe deze toets of dit onderdeel
geweest is.



Lichtjeswandeling



Coronamaatregelen
Vanaf 1 oktober starten we weer met een aantal versoepelingen van de maatregelen
in het basisonderwijs.
Wat verandert er zoal?

- de mondmaskerplicht wordt opgeheven. Leerkrachten en ouders hoeven dus
geen mondmasker meer te dragen in en rond de school.

- ouders mogen het schoolgebouw terug betreden. We vragen wel om achter
het lint te blijven bij het ophalen van de kinderen, dit omdat we op deze
manier makkelijker een overzicht kunnen behouden.

- enkel tijdens oudercontacten vragen we wel aan alle partijen om een
mondmasker te dragen. Dit omdat er verschillende volwassenen na elkaar
hetzelfde lokaal betreden.

- ook tijdens de ouderavond van 19 oktober vragen we aan de ouders een
mondmasker te dragen bij het betreden van de school. Wanneer je neerzit
mag je het mondmasker uit doen.

Ophalen van kinderen door andere ouders
We merken dat er regelmatig kinderen met andere ouders mee naar huis gaan.
Gelieve steeds op voorhand aan de leerkracht, directie of secretariaatsmedewerker
te laten weten wie met wie mee gaat. Op deze manier ontstaan er geen
misverstanden ;)

Huiswerkklas
Sinds enkele weken zijn we weer gestart met de huiswerkklas
voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Deze klas gaat door op dinsdag en donderdag van 16 tot 16.45
uur.
We willen nog even benadrukken dat kinderen die ingeschreven
zijn, niet verplicht zijn om te komen, maar wel de kans krijgen
om op dit moment hun huiswerk op school te maken.

Ouderraad
De volgende ouderraad gaat door op woensdag 6 oktober om 20 uur.
Iedereen welkom!



Digisprong
Wat is dat ook alweer?
Digisprong staat voor kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs:

- een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het
leerplichtonderwijs

- een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid
- ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale

leermiddelen
De Vlaamse Minister van onderwijs wil met Digisprong een inhaalbeweging maken
op vlak van digitalisering en lesgeven in het leerplichtonderwijs.
Hoe gaan wij als school hiermee om?

- Als eerste stap bekijken we met het team welke visie onze school heeft op
digitaal onderwijs.

- Als tweede stap nemen we het leerplan erbij en bekijken we op welke manier
we aan de leerplandoelen en eindtermen kunnen werken.

- De derde stap is bekijken welke materialen we nog kunnen/moeten
aanschaffen om aan deze doelen te kunnen werken.

- Hierna kunnen we overgaan naar de aanschaf van materialen.
- En uiteraard dienen we daarna het materiaal te implementeren in de

klaswerking.

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

- 6 oktober
- 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).



Met dank aan al onze sponsors






