
 

 

      

   

Nieuwsbrief 22 december 2017 

 

Kerstwens van het schoolteam 

 

Een nieuw jaar: 

bruisend en sprankelend, 

stralend en schitterend, 

gezond en gelukkig, 

zorgeloos en prachtig. 

 

Het schoolteam wenst iedereen  

hartverwarmende feestdagen toe! 

 

 

Herinnering!  Herinnering!  Herinnering!  Herinnering! 

 

- van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari: Krokusvakantie 

- woensdag 21 en donderdag 22 februari: Oudercontact lagere school 

- woensdag 28 en donderdag 1 maart: Oudercontact kleuterschool 

- maandag 12 maart: Ouderraad om 20.15 uur  

- woensdag 14 maart: Pedagogische Studiedag 

- woensdag 28 maart: Kijkdag en Eucharistieviering 

- vrijdag 30 maart: Rapport  

 

RENDIERRUN 

 

6808 euro 
Zoveel heeft de Rendierrun ten voordele van Kom op Tegen Kanker opgebracht.  

En dan moet daar nog het koffiegeld en de opbrengst van de kersthappening  bijgeteld worden! 

Dikke merci aan groot en klein die dit bedrag bijeen gesponsorloopt hebben!  

 

U wenst in te schrijven voor het volgende schooljaar (2018-2019) 

 

- MAART 2018: Voorrangsperiode voor broers of zussen en kinderen 

van personeelsleden 

 

Uw kind krijgt voorrang in de school waar u reeds andere kinderen heeft. 

 

 Inschrijven kan op alle schooldagen vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 23 maart 2018. 



Nieuws uit de klassen 

 

Pieten in de klas 
Overal rotzooi zoals in een apenkooi. 

En het was ook gek in iedere hoek en iedere plek.  

Wie dit organiseert, heeft van ons een lesje geleerd.  

Dat was ook geen wonder,  gelukkig was vannacht geen donder.  

Springtouwen aan de muren, hoe lang zou dat gaan duren.  

Halve wortels in de schoen en af gaan vegen met de boen.                                             

Veel groetjes, jullie kapoentjes,  

Marie en Nona (2A)  

 

Een bijzondere dank je wel! 

 

Elke woensdag komt meester 

James helpen op onze school, 

zo ook in de instapklas.   

Samen met de kinderen 

spelen,  puzzelen,  knutselen, 

een verhaal vertellend 

voorlezen, het 10-uurtje 

begeleiden en de jassen 

aandoen. Niets is meester 

James te veel.   

 

Bedankt meester James voor 

alle toffe momenten die we 

samen met jouw beleven.   

 

Dikke knuffel van alle 

instappers, juf Inneke en meester Johan.  

 



Kunsttentoonstelling: “Let Yourself Fall” 

maandag 11 december 2017 

 

’s Morgens bij aankomst op school was het al erg koud. Even later begonnen de eerste 

sneeuwvlokjes te vallen. We waren eerst betoverd door de pracht van de sneeuw maar al snel 

veranderde dit tafereel in een ijzige sneeuwstorm.  

Glibberend en glijdend schoven we richting de bushalte waar een vriendelijke buschauffeur ons op 

zijn bus verwelkomde.  

We hadden afgesproken met Ief en Eef aan de Leuvense vaart en moesten schuilen in Opek. We 

moesten ook even wachten op Louis. Door de chaos in het verkeer was hij te laat. Gelukkig kon hij 

ons toch nog vergezellen.  

De sneeuwstorm werd erger en erger en we moesten de Keizersberg nog beklimmen. Wat een 

avontuur, het was spekglad en een beetje gevaarlijk maar het prachtige sneeuwspektakel maakte 

het alleen maar leuker! 

We kwamen reuze Maria tegen met een rugzak. (zie foto) Ook wij hadden zo’n rugzak alleen in de 

kleinere versie. Gelukkig maar! 

In de rugzak zat een lamp, een sleutel om de abdij binnen te kunnen en een boek. 

Eenmaal binnen in de abdij genoten en bewonderden we knap bedachte kunstwerken: een rode 

kamer met een oude kilogram, een stofafdruk op stof (die was pas tof),… en met een 

ondersteboven spiegel moesten we de weg zoeken. In de kelder van de abdij was het toch wel erg 

spannend. We zagen zelfs de touwen van de klokken. Jammer genoeg mochten we die absoluut 

niet luiden! 

Na een lekker koekje of een stukje fruit gingen we terug naar school. We moesten de 

sneeuwstorm weer trotseren. Juliette gleed uit en wist ons toch wel te vertellen dat het erg koud 

was! 

In de klas hadden we gelukkig verwarming en ook nog enkele droge Sinterklaasschoenen staan. 

Zelfs de meester liep in zijn fluo geverfde schoenen rond.  

Wat een onvergetelijke dag! 

 

Silke, Irene, Elise, Flore, Wouter, Julia en Sander 

 

 

WITH LOVE– WIT LOOF 

 

In het derde leerjaar zijn we klaar om ons zelf-geteeld 

witloof te oogsten. 

We wonnen door dit “kweek-programma” ook nog € 30 

voor ons kerstfeest! 

 

 

 



 

 

 
 
 



Familienieuws 

 

Céleste kreeg een broertje genaamd Georges. 

 

Van harte proficiat!  

 

 

Wij melden het overlijden van… 

 

… de overgrootvader van Wout en Dries Klykens (klas juf Kaat) en Margot (klas juf Sofie) en Rik 

Degraef (klas meester Johan). 

… de overgrootvader van Wout en Dries Klykens (klas juf Kaat). 

… de grootvader van Liam van der Engelen (klas juf Hilde). 

 

Veel sterkte aan de families. 

 

Eucharistieviering 

 

De kinderen en juffen van het eerste leerjaar brachten een prachtige viering in de gymzaal. Pastoor 

Stefaan Callebaut was er voor de eerste keer bij. Wist je dat de os en de ezel door God gestuurd zijn 

om Jezus warm te houden in de stal en Hem verhalen te vertellen voor het slapengaan? Wij weten dit 

sinds de kinderen van het eerste leerjaar ons dit verteld hebben tijdens hun toneel. Dank je wel en 

goed gedaan, hoor! 

 

Nieuws uit de werkgroep verkeer 

Wist je dat… 

 … meester Jan al meer dan 20 jaar de fietspool van en naar Bierbeek organiseert 
en we hem daar heel dankbaar voor zijn?  

 … er bij de tweede FLITScontrole 225 stickers werden uitgedeeld? 

 … de werkgroep verkeer uit 19 vrijwilligers bestaat, zowel leerkrachten en 
(verkeers)ouders die zich inzetten voor een veiligere school? 

 … elke ochtend één van onze verkeersouders de kinderen helpen uitstappen aan 
de kiss&go zone tegenover de school?  

  …  naast de leerkrachten ook enkele ouders als gemachtigde opzichter aangesteld 
zijn door de gemeente? Dit zijn voor onze school Martine Wittemans, Stefan 
Miermans, Katleen Samuel en Ann Lavrysen.  

FLITS actie 

 
De FLITS-actie loopt nog tot aan de krokusvakantie. Kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen 
stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor 
zichtbaarheid en veiligheid.  
 
Op onaangekondigde controles kunnen de leerlingen een sticker verdienen om in de klas op de spaarkaart 
te kleven. Indien de ganse school 250 volle spaarkaarten verdient, worden de kinderen beloond met een 
fluo-fuif voor de krokusvakantie.  
Het gaat voorlopig de goede richting uit, maar een extra inspanning kan geen kwaad. 
Er zijn nog stickers te verdienen na de kerstvakantie! 



 
Zorg dus dat je elke dag GRAAG EN GOED GEZIEN wordt! 

 
 
   
 

 
 



Ouderbevraging Octopus 

Het is alweer 2 jaar geleden en er werden recent enkele ingrijpende wijzigingen aangebracht in de 

schoolomgeving (erf, éénrichting in de Kloosterstraat). Wij hopen op uw medewerking aan de bevraging, 
waarmee we willen polsen naar de vervoerswijze van de leerlingen, de oorzaken die kinderen weerhouden 
om te voet of met de fiets naar school te komen, problemen in de schoolomgeving... .  

Uw kind kreeg voor de vakantie een brief mee met inloggegevens voor de ouderbevraging, waaraan deze 
keer alle Bierbeekse scholen zullen deelnemen. Met de verzamelde informatie kan het schoolteam met de 
gemeente in dialoog gaan om oplossingen te zoeken en adviezen te geven.  

 

 
We wensen jullie een veilig en flitsend 2018! 

De werkgroep verkeer 

 

Ouderraad 

 

Kaas&Wijn Avond 
Dit jaar ging de Kaas&Wijn Avond door op een zondag in de Voetbalkantine van Bierbeek. Een nieuwe 
locatie, een ander dag en nieuwe kaasleveranciers... Voor het Kaas&Wijn comité was het spannend of het 
een succes zou worden. 
Op de borden van de kinderen werden weer gezichtjes getoverd met kaas, vlees en groenten. De kaas-en 
vleesschotels waren heerlijk ! En ook alle wijnen van de wijnverkoop konden weer geproefd worden. Maar 
ook de dessertjes waren lekker ! Nogmaals bedankt aan alle vrijwilligers en leerkrachten om er samen een 
geslaagde editie van te maken.  
Maar vooral bedankt aan alle gezinnen die kwamen eten en de wijnen proeven. Jullie waren misschien met 
iets minder dan de vorige jaren, maar ook dit jaar bracht de avond weer een mooi bedrag op, namelijk 
2700 euro !  
 

Wijnverkoop :  

De Kaas&Wijn Avond is traditioneel eveneens de start van de wijnverkoop. Het wijncomité selecteerde 
weer enkele lekkere en goeie wijnen voor ons uit! Dit jaar werden er 920 flessen verkocht en dat bracht 
nog eens ongeveer 2000 euro op !  
De opbrengst van de kaas en wijnavond en de wijnverkoop zullen we gebruiken om de school te steunen 
om bijkomend computer materiaal te kopen !  

 
 
Vergadering :  

Volgende vergadering : 12 maart om 20u15 in de leraarskamer. Iedereen is welkom! Maar je kan natuurlijk 
ook via je klasouder thema’s of onderwerpen aanbrengen! 

Verder wensen we iedereen van jullie uiteraard: 



 

 
 

 

Feestcomité 

 

De leden van het feestcomité van de Sint-Pietersschool  

 wensen alle kinderen te feliciteren met hun deelname en puike prestatie tijdens de 

rendierenrun. 

 wensen de fietsouders veel succes met de 1000 km ten voordele van Kom Op Tegen 

Kanker. 

 danken u voor uw aanwezigheid en uw bijdrage op Kerst@Sint-Pieter ten voordele van 

De Warmste Week. 

 wensen alle initiatiefnemers en alle medewerkers voor en achter de schermen te 

bedanken voor hun toomloze inzet om de Warmste Week-activiteiten te organiseren en 

te ondersteunen. 

 

Iedereen mag nu genieten van een welverdiende vakantie ! 

De leden van het Feestcomité wensen iedereen een 

zalig en warm kerstfeest en een feestelijk 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het feestcomité 



 

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP 

 

Op 21 april 2018 organiseert de Sint-Pietersschool samen met het feestcomité de jaarlijkse 

plantendag in de Kloosterstraat. 

 

Hiervoor zullen opnieuw reclameborden geplaatst worden op zaterdagvoormiddag 24 maart.  

 

In de loop der jaren zijn er heel wat nieuwe gezinnen op de school en nieuwe wijken in groot 

Bierbeek bijgekomen. 

U kan ons meehelpen om bekendheid te geven aan dit event. 

 

Mogen we bij u ook een reclamebord komen plaatsen of wenst u zelf een reclamebord te 

plaatsen, dan kan u dit meedelen op volgend e-mail adres :  

feestcomite@sint-pietersschool.be 
 

Het feestcomité dankt u alvast voor uw hulp. 


