18 december 2020
Kerstwens

Een blik vooruit

- donderdag 28 januari: Gedichtendag
- vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 februari: Week tegen Pesten
- zaterdag 13 tot en met zondag 21 februari: Krokusvakantie
- woensdag 24 en donderdag 25 februari: Oudercontact lagere school
- woensdag 10 maart: Pedagogische studiedag (géén school)
- zaterdag 3 tot en met zondag 18 maart: Paasvakantie
Mededeling meerdaagse uitstappen

Meerdaagse uitstappen organiseren is tot aan de krokusvakantie niet toegestaan.

Inschrijvingen 2021 - 2022

Broers en zussen inschrijven
Heeft jouw kind nog een broer of zus die je in onze school wil
inschrijven? Het kan gaan om een broer of een zus die geboren is in 2019
of een oudere broer of zus die je ook nog in onze school wil inschrijven.
Dan heb je voorrang om aan te melden van 5 januari 2021 (09.00 uur) tot en
met 26 januari 2021 (17.00 uur). Maak zeker gebruik van deze voorrang.
Ga zelf naar de website https://meldjeaan.leuven.be of vraag hulp aan de school om
aan te melden. Je moet eerst aanmelden. Je krijgt op 23 februari 2021 een bericht.
Wij nemen daarna zelf contact met jou op.

Wil je nog een broertje of zusje hier inschrijven? Vul dan het strookje
hieronder in. Zo weten we hoeveel broers en zussen we kunnen
verwachten en wie hulp nodig heeft.

Met vriendelijke groeten,
✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ………………………………………………………………………………….…………… (naam en voornaam),
ouder van ……………………………………………………………………… (naam van aan te melden kind)
geboren op . . / . . / . . . . en broer of zus van ….……………………………………………………………
uit klas ……………………………………………………….. zal aanmelden tijdens de voorrangsperiode.

Ik heb hulp nodig bij het aanmelden:

◻ Ja

◻ Neen

Nieuws uit de klassen

De kinderen van het vierde leerjaar oefenden de afgelopen dagen en weken om liedjes
en toneeltjes online te zetten. De kerstviering die we normaal samen zouden vieren,
beleefden we nu in de klas via het scherm. Aan de hand van een presentatie konden we
de viering mee volgen. Elk vanuit ons eigen “kot” en toch verbonden door de teksten en
liedjes van de kinderen. Een warme dank je wel aan de kinderen, juf en meester van het
vierde leerjaar!

Van maandag 7 tot en met vrijdag 18 december was het “Voorleesweek”. We kozen
ervoor om niet één, maar twee weken de kinderen onder te dompelen in een warm
voorleesbad. Elke dag werd er voorgelezen: een prentenboek, een hoofdstuk uit een
spannend boek, een verhaal uit de kamishibai, .... De kinderen genoten er keer op keer
van. Aan de schoolpoort hingen we elke dag een nieuwe boekentip. Dat we nog lang en
gelukkig mogen (voor)lezen!

Nieuws uit de instap- en 1ste kleuterklassen:

Het ‘ Vrolijke-vriendjes-moment’
Zoals elk jaar, schuiven er na de kerstvakantie enkele kinderen van de instapklas door
naar de eerste kleuterklas. Om deze overgang voor te bereiden doen we regelmatig
klasoverschrijdende activiteiten. Zo maken alle kinderen van de instapklas kennis
met de juffen van de eerste kleuterklas, ze leren het klaslokaal kennen en heel veel
andere vriendjes. Als activiteiten doen we bijvoorbeeld een heuse Pietengym waar
alle Pietjes behendig op de daken lopen, kunnen klimmen, van een hoogte mogen
springen en door een smalle schoorsteen leren kruipen. We kijken samen naar een
TIK TAK -poppenspel, we genieten van een mooi toneel om een thema in te leiden of
op vrijdagochtend doen we het ‘Vrolijke-vriendjes-moment’ waar we samen het
‘Vrolijke vriendenlied’ zingen. Deze activiteiten met instap- en eerste kleuterklassen
stoppen natuurlijk niet na de kerstvakantie, maar doen we het ganse schooljaar
door.

Wist je datjes uit het eerste leerjaar:
Wisten jullie dat wij…
... al veel letters geleerd hebben? We kunnen ze lezen en schrijven!
... onze nieuwjaarsbrief dan ook voor de eerste keer helemaal zelf geschreven hebben?
… al sommen kunnen oplossen tot 8?
… rekenverhalen uitbeelden, oplossen en zelf verzinnen?
... "leren leren" met Garfield?
… samen met juf Marina onze gevoelens leren uiten en fijn leren omgaan met elkaar?
... nog vaak mogen spelen en bewegen?
… Franse liedjes leerden en Mathis ze kon vertalen?
... gedanst hebben voor de Sint? Hij vond het super, zelfs de pieten deden mee!
... al een fijne tijd hadden?
… iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2021 wensen?
Wist je dat...
… we een nieuw schoollied hebben? Juf An U. en juf Katleen schreven tekst en melodie. Voor
het muzikaal arrangement spraken ze de papa van Jeanne aan.
→ Op de website vind je de tekst en de bijhorende melodie! Meekwelen, euh zingen, is niet
verboden! :-)
… we met behulp van CO2-meters de luchtkwaliteit in de klassen controleren?
→ Normaliter staan in elke klas de deur en enkele ramen open zodat er voortdurend aanvoer
van verse lucht is.
Kleurt de meter groen dan is alles okee. Kleurt de meter oranje dan kan er al ingegrepen
worden om de luchttoevoer te optimaliseren. Bijvoorbeeld een extra raam openen of de deur
openzetten indien deze toe zou zijn. Kleurt de meter rood dan is er een onmiddellijke
interventie nodig: meerdere ramen open, even met de klas naar buiten, …
… de kinderen van de leerlingenraad een brief naar het gemeentebestuur aan het schrijven zijn
om het buck-e-systeem voor te stellen?
→ We belonen kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan. Een sensor op hun
fiets of rugzak registreert hun verplaatsing en daarvoor ontvangen zij digitale munten.
Deze bucks ruilen ze om bij een lokale handelaar, in de bib, in het zwembad of elders.
Meer info: https://buck-e.be/nl/home en
https://www.vlaanderen.be/toolbox-duurzame-mobiliteit/beloningsystemen-voor-fietsen
de-en-wandelende-leerlingen
Familienieuws
Overlijdens
-

grootvader van Cas uit de klas van juf An E.
grootvader van Marie uit de klas van juf Sofie.
moeder van juf Maggy.
grootvader van Rik uit de klas van juf Sofie en Margo uit de klas van meester Lieven.

Wij wensen de families veel sterkte toe.

Geboortes
-

Dré, een broertje voor Belle uit de klas van juf Lief.
Thelma, een zusje voor Liz uit de klas van juf Lief.
Aster, een zusje voor Woud uit de klas van meester Jonas.
Simon, een broertje voor Sander uit de klas van juf An U.

Van harte proficiat!
Merci!

De vele acties van de voorbije weken konden op jullie steun en bijdrage rekenen. Heel
erg bedankt daarvoor.
Er werden 1042 flessen wijn, 183 kalenders en 228 kaaspakketten besteld.
Bovendien behaalden we met ruime voorsprong het beoogde aantal van 180 haak- of
breiwerkjes. Het vijfde leerjaar bracht de werkjes afgelopen maandag naar het
woonzorgcentrum. De reporters van Karrewiet volgden hen.
Via deze link kunnen jullie het Karrewietjournaal herbekijken.
Een hele warme dank jullie wel!
Naschoolse opvang
Mogen we vragen om de blauwe poort (aan de Kloosterstraat) steeds te sluiten? Bij de boom
staat een handgel verdeler en kan je je handen ontsmetten. De groene poort blijft open staan.
Ook na de vakantie blijven we de kinderen in 4 groepen opvangen:
- kleuterschool: buiten of in de gymzaal
-

1ste en 2de leerjaar:

klas juf Anneleen (Dubbeldekker)

-

3de en 4de leerjaar:

klas juf Stefanie op maandag en dinsdag (Dubbeldekker)
klas juf Martine op donderdag en vrijdag (Kasteel)

-

5de en 6de leerjaar:

klas juf Martine op maandag en dinsdag (Kasteel)
klas juf Stefanie op donderdag en vrijdag (Dubbeldekker)

Loop je vertraging op? Verwittig dan tijdig de opvang! 0465/ 00 56 48
De gemeente Bierbeek roept op

1. Dorpskerstboom versieren
Op dit moment staat in elke dorpskern een kerstboom:
- Bierbeek: beneden aan de kerk
- Opvelp: aan de Velpe

- Lovenjoel: aan de kerk
- Korbeek-Lo: aan de kerkpoort
Een warme oproep aan alle inwoners om de kerstboom naar goeddunken te
versieren. Berg de ongebruikte kerstversiering dus niet op, maar hang deze in
de boom. Bij deze dagen wij de inwoners van de verschillende
deelgemeenten uit! In welke deelgemeente maken de inwoners het mooiste
kunstwerk van hun kerstboom?

2. Lapjeskerstboom voor het gemeentehuis
Gemeente Bierbeek heeft een droom : een ge-yarnbombde (*) kerstboom
voor het gemeentehuis, gemaakt door de inwoners van onze gemeente.
(*) Yarnbombing is een vorm van tijdelijke streetart waarbij mensen lapjes in of aan elkaar haken,
breien of naaien en daarmee de openbare ruimte ‘decoreren’.

Haal jullie haaknaalden en overschotjes wol alvast boven en begin massaal
granny squares te haken! Op onze website vind je een handleiding en filmpje:
https://www.bierbeek.be/lapjeskerstboom-maken
De lapjes hebben we graag 10 cm x 10 cm, los of reeds aan mekaar gemaakt,
dat maakt niet uit. De granny squares kunnen gedropt worden in de daartoe
voorziene bus aan de ingang van het gemeentehuis. Heb je geen zin om te
haken, maar wel nog overschotjes wol waarmee andere haaksters aan de
slag kunnen? Ook die zijn welkom in de ton aan de ingang van het
gemeentehuis.
Tegen 25 december willen we de boom “af” hebben, dus bij deze een warme
oproep : haak en zie jullie boom “groeien”! Vanaf dinsdag 15 december zal het
‘geraamte’ van deze kerstboom voor het gemeentehuis staan en kunnen we
deze naar hartenlust versieren met granny-squares.

3. Licht aan het raam
Nog een manier om Bierbeek te verlichten is om wat licht te laten schijnen
vanuit elk Bierbeeks huis.
Een warme oproep dus om van dinsdag 22/12 tot en met zaterdag 2/1 elke
avond een lichtje aan het raam te zetten:
- een wit lichtje, een gekleurd lichtje,
- een lampion, een kaars (maar hou het veilig), een lichtslinger,...alles is
mogelijk.
Ideetje: Zelf een lampion knutselen met de kinderen: instructies en meer info
over de 3 acties op de website.

Winterse griezeltocht
Sinds vorige week hangen er aan de schoolpoort kartonnen borden die de start van een
griezeltocht inluiden. De winterse griezelwandeling is ongeveer 4 km lang. Met je smartphone
kan je verhalen beluisteren via een QR-code.
Bent Van Looy legt alles nog eens piekfijn uit:
https://www.youtube.com/watch?v=XdwLPuw0k9o&feature=emb_logo

