VRIJE KLEUTERSCHOOL DE BEVERZAK
Wijkafdeling van Vrije Basisschool De Kievit
De meeste mensen uit Kiewit kennen de basisschool
in de Vijversstraat. Maar jonge Kiewitenaren of
nieuwe inwoners weten misschien niet dat deze
school nog een tweede vestigingsplaats heeft op de
Kiewitse Heide, Hasseltse Beverzakstraat 220. De
kleuterschool ligt 10 minuten fietsen en 3 km verder
ten noord-oosten, achter het vliegveld van Kiewit.
Het ligt in een weidse, rustige omgeving, zonder al
teveel verkeersdrukte. Het is er veilig voor fietsende
kinderen en de school is vlot bereikbaar, met
voldoende parkeerplaatsen.
Er lopen gemiddeld 40 tot 45 kleuters school onder
leiding van 3 kleuterjuffen: Juf Myriam en juf Sarah
nemen in duobaan de 4 en de 5-jarigen voor hun
rekening, terwijl juf Elke zich ontfermt over de
kleintjes (2,5 t tot 3 jaar). Ze worden verder
bijgestaan door zorgjuf Miet en Lies, juf Sarina (voor
taalactivering en initiatie Frans) en de beweegjuf
Carolyn. Om de 14 dagen komt juf Dominique langs
om kleuters te helpen groeien in hun soms
moeizame taalontwikkeling. Tijdens het middageten zorgen Marleen en Nancy voor de kinderen.
Sommigen eten warme middag en anderen de lekker gesmeerde boterhammetjes van thuis. Als
kinderen vroeger naar school moeten komen of ’s avonds wat langer blijven, zorgt Ann voor de
opvang van hen. Net als in de hoofdschool is er in de wijkafdeling heel wat professionele
ondersteuning.
Je komt de school binnen via het groene poortje. De klassen benader je via een kleuterhal waarin
de kinderen samen komen om te vieren, te spelen, gezellig samen te zijn, te demonstreren aan
mekaar enz….
De klassen zijn bijzonder ruim en rijkelijk voorzien van materiaal. Dat spel-en leermateriaal is
zorgvuldig uitgekozen. Het bevordert samen met de inbreng van de juf het ontwikkelen en groeien
van de kleuters. We maken ook gebruik van moderne media. Zo is er een groot, digitaal
touchscreen dat door kleuters mag gebruikt worden. Ook de juf kan haar uitleg verrijken met
beelden. Het is net zoals een grote tablet of Ipad.
Het schooltje heeft verder een eigen sportzaaltje en een eetzaal die tevens dienst doet als opvang
’s morgens en ’s avonds.
De speelplaats is bijzonder ruim voor het aantal kleuters waardoor het mogelijk wordt om te
fietsen en met een go-cart te rijden tijdens de speeltijden. Er staan ook moderne en nieuwe
speeltuigen. Het afdak werd 5 jaar geleden volledig hernieuwd.
De wijkafdeling mag zeker een milieuvriendelijke school genoemd worden. De juffen haalden het
hoogst mogelijke certificaat nl. de MOS-vlag (Milieu op School). Dat merk je zeker aan de voorliefde

voor de natuur, de bloemenweide, de leeruitstappen in de nabije omgeving, een vaste fruitdag
(Tutti Frutti), het afval verzamelen, de regenwaterput die onlangs geplaatst werd, het systeem van
gecontroleerde verluchting met verse buitenlucht in de klas, de energiezuinige nieuwe verwarming
e.d.
Maar wat onze wijkafdeling nog het meest typeert is de bijzondere nauwe band met de ouders.
De betrokkenheid van die ouders met het schoolse leven en de persoonlijke band met de juffen is
bijzonder groot. Je voelt dat enthousiasme op de vele en gezellige evenementen die deze ouders
samen met de leerkrachten organiseren: het schoolfeest, de lentebrunch, de after-school-babbel
op het speeltuintje ernaast, de kerstmarkt, …. Er is een zeer grote en vrijwillige inzet van het
oudercomité met vele leden.
Ook de band met de naaste omgeving, het geloofsleven en de kapel, de inwoners van de Hei, zaal
de Heiwind mag van een hoogstaand sociaal karakter genoemd worden.
Er is uiteraard een brug met de hoofdschool en de pedagogische visie is dezelfde. Kleuters van de
wijkafdeling ervaren dit o.a. door het samen zwemmen met de 5-jarige kleuters van de
hoofdschool, door verschillende sportactiviteiten, door het aanwezig zijn van juffen die zowel op
de wijkafdeling als op de hoofdschool
werken. De oudste kleuters komen ook
geregeld op bezoek naar de hoofdschool.
We organiseren activiteiten samen met
de zorgjuffen en de juffen van het 1ste
leerjaar.
Kortom, als je als ouder kiest voor onze
wijkafdeling, dan kom je terecht in een
lerende omgeving met een rijk, huiselijk
gevoel.

Wilfried op ’t Roodt, directeur

Voor inlichtingen kan je steeds terecht op het nummer 011 21 23 24 of dekievit@telenet.be
Het rechtstreeks nummer van de wijkafdeling is 011 82 37 26.

