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Busvervoer is mogelijk voor kinderen in Zuid-Limburg.
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Ons nieuw gebouw zal mogelijkheden creëren om
onderling samen te werken en in nauw contact met
de werkelijkheid om ons heen te leven. Zo komen we
optimaal tegemoet aan de ontdekkingsdrang van onze
piepelkes.
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Op dit moment geven we nog les in containerklassen,
maar volgend schooljaar starten we op het terrein
naast onze school met een nieuwbouw. Dit doen we in
samenwerking met Cordium (het voormalige Limburgs
Tehuis) en de stad Bilzen. We voorzien hierbij in een
sport- en ontmoetingscentrum.
`
We werden geselecteerd voor extra subsidies om een
schoolgebouw volgens de passiefhuisstandaard te
bouwen. Op die manier is onze school de perfecte
omgeving om jonge kinderen milieu- en energiebewust
op te voeden.
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‘t piepelke bouwt...

Ontwerp : tinne luyten - www.intertwine.be

meer info : www.tpiepelke.be

vgbs ‘t piepelke | School met de Bijbel
Spurkerweg 25 - 3740 Bilzen
T 089/511457 - info@tpiepelke.be

vgbs

‘t piepelke | School met de Bijbel

Piepelkes zijn nieuwsgierige wezentjes. Ze leren zoveel
mogelijk vanuit echte ervaringen: met verwonderde
ogen, een curieuze neus en hun voelsprieten goed
uitgestrekt gaan ze op ontdekking.

Elk kind krijgt de kans om zich op zijn specifieke manier
te ontplooien. Leren gebeurt dus heel gevarieerd:
we spelen met taal, leren door te ordenen, ontdekken
met groene vingers, oefenen door te bewegen,
experimenteren met ritme en maat en onthouden door
beelden. We ontdekken een heleboel zélf én leren van
elkaar.

Ook hebben we in samenwerking met CLB, ouders en
eventuele andere begeleiders bijzondere aandacht voor
de specifieke noden van onze piepelkes.
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Door onze graadklassen kunnen we nog meer
ontwikkelingsgericht werken én bevorderen we
hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
onderlinge samenwerking.
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In ‘t piepelke willen we dat de kinderen zich goed voelen
- als vrolijke, dartele rondvliegertjes, vol vertrouwen klaar om de wijde wereld in te vliegen.
We associëren onze kinderen met piepelkes:
één van de meest ontzagwekkende, verfijnde
kunstwerken uit Gods schepping.

In onze school werken we aan de ontwikkelingsdoelen
en eindtermen. Bovendien ontdekken de piepelkes in de
Bijbel echte vrijheid, de liefde en het respect voor God,
de medemens, zichzelf en de natuur. Zo verzamelen ze
door de jaren heen de nodige levensbagage, die ze
in hun rugzak meedragen naar de middelbare school.
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