
 

 

 

 

 

 

28 juni 2019 

 

Winnende nummers grote tombola 

Waardebon Lukania Express 14 

Karaf 201 

Hete luchtpistool 338 

Lichtarmatuur 5 

Het Grote Rekenspel 224 

Keukenweegschaal 184 

Koffiezet 444 

Fietshelm 217 

Chocoladefondue 8 

Cadeaubon Sushi 448 

BBQ 216 

BBQ 261 

Fiets 220 

 

Je kan de prijzen deze week (25 tot en met 28 juni) tijdens de schooluren ophalen. 

Volgende week (1 juli tot en met 4 juli) kan je op maandag, dinsdag en donderdag langskomen 

tussen 10 uur en 14 uur. Woensdag kan het tussen 10 uur en 12 uur. 

 

Een blik op het volgende schooljaar... 

- donderdag 29 augustus: Onthaal van 17.30 uur tot 18.30 uur  

- donderdag 29 augustus: 19.30 uur: Info-avond instapklas + Klasvergadering 1ste leerjaar!!! 

- maandag 2 september: Eerste schooldag 

- tijdens de maand september: Klasvergaderingen 

- vrijdag 20 september: Nationale strapdag (Schoolstraat!!!) 

- maandag 23 september: Ouderraad 

- dinsdag 24 september: Scholenveldloop 

- donderdag 3 oktober: Schoolfotograaf  

- vrijdag 4 oktober: Facultatieve vrije dag 

- van maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober: Break-uit-de-school-week! 

 

Een volledige schoolkalender 2019-2020 vindt u op het einde van deze nieuwsbrief. 

  

 



 

 

Nieuws uit de klassen 

 
Bericht aan de kinderen van het derde leerjaar. Enkele wist-je-datjes van het vierde 
leerjaar... 
 
Wist je dat… 
 

...we in het vierde leuke tussendoortjes doen zoals de pennenzakkenrace, de duizendpoot, 
telefoontje, zeemanstest, ... maar natuurlijk ook oefeningen om te relaxen? 
(groetjes, Nour-Imane en Sander) 
 
... de meester vaak voorleest? (groetjes, Lex) 
 
... we vaak op uitstap gaan om de wereld te ontdekken? De leukste uitstap was het 
Afrikamuseum. Dat was een echt weetjesparadijs waar ik al mijn kennis op de meester kon 
afvuren. Echt helemaal mijn ding. (groetjes, Flore) 
 
...we voor de laatste dag voor de kerstvakantie een kerstfeestje hielden in de klas? We aten 
gezellig samen en speelden op onze eigen instrumenten samen het liedje 'Stille nacht'. Wie 
geen instrument kon bespelen, mocht in een koortje zingen. (groetjes Irene) 
 
...we met de klas naar Brussel gingen om Wies te bezoeken? 
...we een dagje naar Ecuador-in't-Sticheltje gingen?  
...we veel bijleerden en toch niet zo veel huiswerk hadden? 
...we het leuk vinden om op de zolder te zitten? 
...de zeeklassen kei leuk waren? 
(groetjes, Martijn) 
 
...als je nummer 13 bent, dat het balletje met jouw nummer nooit getrokken wordt? Tenzij het 
vrijdag de dertiende is natuurlijk. (groetjes, Juliette) 
...de meester een knuffelbeer is. (groetjes, Chloé) 
 
...we samen met de kinderen van het eerste leerjaar boekjes lezen om hen naar een hoger 
leesniveau te helpen? (groetjes, Irene) 
 
...we beter leerden samenwerken door elkaar beter te leren kennen?  
(groetjes, Flore) 

 
Boerderijbezoek tweede leerjaar 
 
Op donderdag 6 juni zijn wij met het 
tweede leerjaar naar de boerderij “Het 
aardappelhof” in Roosbeek geweest. We 
leerden dat de aardappel een hele lange 
weg aflegt. We mochten van boer Jos in 
de paardenwei, waar we ook zijn mooie 
koeien konden zien. Er was nog één koe 
zwanger, de andere koeien hadden al een 



 
kalfje gekregen. In de stal leerden we het verschil tussen stro en hooi. Nadien mochten we in hun 
winkeltje nog heerlijke aardbeien proeven. 
Toen wandelden we naar een verrassing: we kwamen aan bij de meester zijn huis! Daar mochten 
we de hele namiddag spelen én kregen we een lekker ijsje voor zijn verjaardag. Het was een 
topdag! 

 
Wist je dat ...  

… onze school ook dit jaar heeft deelgenomen aan de kangoegoewedstrijd? Dit is een 
wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd. 

Iedereen vanaf het derde leerjaar mocht meedoen en kon zich inschrijven. 

38 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar deden mee in de Koalacategorie. Daarbij behoorden 8 
leerlingen tot de top 100 van Vlaams-Brabant. Super! 

Uit het derde en vierde leerjaar deden 19 kinderen mee in de Springmuiscategorie. Daarvan 
behaalden 6 leerlingen de top 100 van onze provincie. Geweldig! 

Een dikke proficiat aan iedereen die meedeed. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Iedereen 
heeft er wat uit geleerd. Hopelijk gaan volgend schooljaar nog meer kinderen deze uitdaging aan. 
 
Nieuws uit Tanzania 

 
 

De eerste 20 bedden worden momenteel afgewerkt en zullen 
in gebruik genomen worden na de vakantie (die eindigt op 7 
juli). Op dit moment heeft iedereen immers vakantie in 
Tanzania, behalve de leerlingen van het 4de en 7de 
studiejaar. Zij moeten in september nationale (eind)examens 
afleggen en worden dus volop klaargestoomd voor deze 
examens. In bijlage ook een foto die de leerlingen van het 
4de leerjaar gisterenavond speciaal voor de 
Sint-Pietersschool maakten! 

Asante sana en graag tot later, 

Bram. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Familienieuws  

 

Overlijdens 

- de grootvader van Tibo (juf Christine en juf Anneleen). 
- de mama van Febe (meester Johan). 
- de grootvader van Mona (juf Jasmien). 
- de overgrootvader van Mathis (juf Inneke). 
- de overgrootmoeder van Jeanne (juf Lief). 

Wij wensen de families veel sterkte toe. 

 

Geboortes 

- Roni (klas juf Kaat) en Roudi (klas juf Hilde) kregen een broertje Roj.  
- Marie (klas juf An) kreeg een zusje Emma. 
- Thomas (klas juf Hilde) kreeg een zusje Emma. 

 

Van harte proficiat! 

  



 

 

Lestijdenpakket 2019-2020 

 

Directie: juf Maggy 

Secretariaat: juf Els 

ICT: meester Bram  

 

Kleuterschool 

instapklas: meester Johan (geboortejaar 2016 en 2017) 

1ste kk: juf An (geboortejaar 2016) 

juf Inneke (geboortejaar 2016) 

2de kk:juf Kristel (geboortejaar 2015) 

3de kk:juf Sofie (geboortejaar 2014) 

juf Lief (geboortejaar 2014) 

Zorg: juf Katrien 

Kinderverzorgster: juf Patricia 

Gym: meester Evert 

 

Lagere school 

- klas van juf Sofie schuift door naar juf Katleen 
- klas van juf Hilde schuift door naar juf Ragna 
- klas van juf Trix schuift door naar juf Katrien en meester Jonas 
- klas van juf Ragna schuift door naar juf Anneleen en meester Jonas (1/5) 
- groep 1 van het tweede leerjaar schuift door naar meester Didier 
- groep 2 van het tweede leerjaar schuift door naar juf Christine en juf Trix (1/5) 
- klas van meester Didier schuift door naar juf Ingrid 
- klas van juf Christine en juf Anneleen schuift door naar meester Lieven 
- groep 1 van het vierde leerjaar schuift door naar juf Kaat en juf Trix (1/5) 
- groep 2 van het vierde leerjaar schuift door naar juf An 
- klas van juf Kaat en juf Silke schuift door naar juf Martine 
- klas van juf An schuift door naar juf Stefanie en juf Trix (1/5) 

Gym: meester Evert 

Zorg onderbouw: juf Marina 

Zorg bovenbouw: juf Bernadet 

Zorg algemeen: juf Bie 

Beleidsmedewerker: juf Anneleen 

Preventie: juf Stefanie 

Aanvangsbegeleiding: meester Jonas 

 



 

 

Verkeerswerkgroep 

 
Wist je dat… 

… de Dr. Mobi subsidie opnieuw werd goedgekeurd door de provincie en er dus weer 
nieuw materiaal kon aangekocht worden ter ondersteuning van de lessen verkeer op 
school? 
… op de VSV Dag van de Verkeersouder één van onze verkeersouders beloond werd met 
een idee rond het uitwerken van een actiepakket kiss&go? De school ontving hierdoor 3 
leuke leesboekjes over verkeer. 
… iedereen zich geheel vrijblijvend kan inschrijven als verkeersouder op 
www.verkeersouders.be 
… we heel blij zijn met onze vrijwilligers die heel het jaar paraat staan (aan de kiss&go, bij 
uitstappen en acties, …) om de schoolomgeving veiliger te helpen maken? Een dikke 
dankjewel allemaal!!! 
… er nu ook een verkeerspagina is op de website van de school? 
http://www.sint-pietersschool.be/dr-mobi.html 
… de werkgroep verkeer bereikbaar is via e-mail? We vernemen graag jullie vragen, 
opmerkingen, suggesties, knelpunten, tips, … via verkeer@sint-pietersschool.be 

 
 

Dr. Mobi subsidie en realisaties van het afgelopen jaar 
 
De provincie keurde ook dit jaar onze subsidie goed, waardoor alweer heel wat nieuw educatief 
materiaal kon worden aangekocht. De kleuters kregen 15 nieuwe loopfietsjes, er werd 
lesondersteunend materiaal aangekocht, waaronder magnetische verkeersbordensets, 
weggebruikers, nieuwe educatieve boekjes, verkeersmatten en -spelletjes voor in de klassen. Er 
werden ook 6 uitrustingen wegkapitein aangekocht, die gebruikt zullen worden tijdens 
fietsuitstappen. 
 
De school ontvangt deze subsidie omdat we ons het ganse jaar lang inzetten voor meer veiligheid 
in en rondom de school. Het afgelopen schooljaar moesten we wennen aan de nieuwe 
verkeerssituatie (dynamische éénrichting), werkten we samen met de andere Bierbeekse scholen 
en gemeente aan het in kaart brengen van schoolroutes en blijven we zoeken naar oplossingen 
voor knelpunten. Kinderen en ouders worden via verschillende sensibilisatieacties aangespoord 
tot meer STRAPPEN, denk aan de FLITS actie, we organiseerden tweemaal een Schoolstraat, er 
werd een fietsenparkeerplaats voorbehouden voor de ouders tijdens de verkeersweek, poolen 
wordt gestimuleerd en ondersteund , … . 
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Evaluatie van de verkeersweek met Gemeentelijke Strapdag en Schoolstraat 
 
In mei werd een ganse week ingezet op meer verkeersveiligheid rondom de school en het 

stimuleren van stappen en trappen. Als ouders en kinderen meer te voet en met de fiets naar 

school komen, moeten we daar uiteraard ook plaats voor voorzien. En daarom werd gedurende de 

ganse week een zone vlakbij de schoolpoort voorbehouden voor het parkeren van de fietsen van 

de ouders. 

 

Op de Strapdag van 17 mei, waaraan alle Bierbeekse scholen deelnamen, werd opnieuw de 

Kloosterstraat tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer aan het begin en het einde van de schooldag, 

behalve voor nuts- en hulpdiensten. Bewoners 

konden de straat wel uit- maar niet inrijden. Er 

werden stapspots georganiseerd aan het Buurthuis en 

aan het Kapelletje, vanwaar een 30-tal kinderen met 

een wandelrij onder begeleiding van vrijwillige leerkrachten en ouders naar school stapten. Het 

was een fijne ervaring en voor de avondbel konden de leerlingen en leerkrachten nog even de 

verkeersvrije straat op. 

 

We kregen heel wat leuke en positieve reacties. Een 15-tal ouders vulden de bevraging in, 

waarvan 12 voornamelijk te voet of met de fiets naar school komen en 3 die meestal of uitsluitend 

met de wagen naar school komen. Iedereen vond dit over het algemeen een positief initiatief. De 

meesten geven aan dat dit de mensen tot denken aanzet en stimuleert om te strappen. 3 

personen gaven aan geen alternatief te vinden en parkeerden  de wagen verderop. Enkelen maken 

(regelmatig of sporadisch) gebruik van de kiss&go, slechts 1 persoon meende hier geen interesse 

voor te hebben. 

 

De meest positieve reacties kwamen op het vrijhouden van de parkeerplaats aan de linkerkant 

voor fietsende ouders en vinden dat dit gedurende het ganse jaar door behouden zou mogen 

worden, of toch tenminste tijdens de drukke fietsmaanden. Er werd opgemerkt dat het zonde zou 

zijn als het niet in de winter zou zijn. Dit kan namelijk extra stimuleren om de fiets of fietskar te 

gebruiken, want 2 vliegen in 1 klap: file mijden en kortbij parkeren. 

 

De belangrijkste knelpunten blijken (in deze volgorde): 1) het onveilig rijgedrag van auto’s 

(negeren van éénrichting in Kloosterstraat, …); 2) teveel auto’s door de straat; 3) onveilig rijgedrag 

van fietsers (vooral op de Tiensesteenweg); en 4) slecht geparkeerde auto’s. 

 

Bedankt voor jullie medewerking, positieve reactie en constructieve commentaren! Wij gaan hier 

zeker verder mee aan de slag. Samen blijven we ons inzetten voor meer verkeersveiligheid in onze 

schoolomgeving. 

 
 

Maar nu eerst… een welverdiende en deugddoende vakantie! 

 
De werkgroep verkeer 

Contact: verkeer@sint-pietersschool.be  
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Feestcomité zoekt helpers 

 
Ondertussen ligt de Plantendag al even achter ons. Het was de eerste keer dat ‘een nieuw’ 
feestcomité het roer overnam en dat hebben ze fantastisch gedaan.  
 
Dit nieuwe feestcomité is echter nog niet op volle sterkte, en dan vooral wat het aantal leden 
betreft. Iedereen die zich geroepen voelt, is dus zeer welkom.  
 
Vanaf volgend schooljaar willen het werk binnen het feestcomité beter verdelen, want vele handen 
maken licht werk. We willen ook niet-feestcomité-leden gemakkelijker kunnen betrekken bij het op 
poten zetten van een eetfestijn, de Plantendag, de Kinderfuif en of de Vlaamse Kermis.  

 
De bedoeling is om vanaf volgend schooljaar met ‘helpers’ te werken die het ‘trek’ -team van het 
feestcomité bijstaan voor één of meerdere evenementen.  
Per evenement zal (eventueel afwisselend) één kernlid van het feestcomité de coördinatie van het 
geheel op zich nemen.  
We plannen voortaan voor elk evenement een startvergadering waar iedereen zich voor dat ene 
evenement beschikbaar kan stellen als helper.  
Op deze startvergadering zal het verloop en de taakverdeling van het aankomende evenement 
besproken worden. 
 
Kortom: een haalbare manier van werken voor iedereen zodat de kinderen van de 
Sint-Pietersschool kunnen blijven genieten van de beste kwaliteit! 
 
Het Feestcomité 

 

Kinderfuif en Vlaamse Kermis 

We danken iedereen die aanwezig was op de Kinderfuif en/ of de Vlaamse Kermis. Dank zij jullie 
mogen we weer spreken van een TOP-editie! Uiteraard was niets van dit alles mogelijk als er geen 
helpende handen waren. Dus ook aan al die vele helpende handen, voor of achter de schermen, 
een dikke dank je wel! 

 

Vakantiewens 

 

ZON, ZEE, STRAND. 
WANDELEN: ALLEEN OF HAND IN HAND. 

 
KAMP, THUIS, VER WEG VAN HIER. 

WE WENSEN IEDEREEN EEN VAKANTIE VOL PLEZIER! 
 

HET SCHOOLTEAM 
 



 

Schoolkalender 2019-2020 

 
1ste trimester: 
29-08-2019: Onthaalavond van 17.30 uur tot 18.30 uur 
Tijdens de maand september: Klasvergaderingen  
02-09-2019: Eerste schooldag 
20-09-2019: Nationale Strapdag (Schoolstraat!!!) 
23-09-2019: Ouderraad 
24-09-2019: Scholenveldloop 
 
01-10-2019: Schoolraad 
03-10-2019: Fotograaf + Schoolrekening* 
04-10-2019: Facultatieve Vrije Dag (géén school) 
07-10-2019: Start Break-uit-de-school-week 
11-10-2019: Einde Break-uit-de-school-week 
19-10-2019: Eetfestijn Ouderraad 
23-10-2019: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur - Dag van de Jeugdbeweging 
25-10-2019: Rapport 1 
26-10-2019 tot en met 03-11-2019: Herfstvakantie 
 
→ In de loop van de maand november: Kalenderverkoop 
06-11-1019: Oudercontact Lagere school 
07-11-2019: Oudercontact Lagere school 
11-11-2019: Wapenstilstand (géén school) 
13-11-2019: Oudercontact Kleuterschool  
14-11-2019: Oudercontact Kleuterschool 
20-11-2019: Pedagogische Studiedag (géén school) 
25-11-2019: Ouderraad 
 
→ In de loop van de maand december: Wijnverkoop 
03-12-2019: Schoolraad 
05-12-2019: Inpakavond 
06-12-2019: Sint op school 
12-12-2019: Schoolrekening 
18-12-2019: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
19-12-2019: Eucharistieviering 
20-12-2019: Rapport 2 
21-12-2019 tot en met 05-01-2020: Kerstvakantie 
 
 
2de trimester: 
 
30-01-2020: Gedichtendag 
 
→ In de loop van de maand februari: Wafelverkoop 
10-02-2020: Ouderraad 
11-02-2020: Dikketruiendag 
13-02-2020: Schoolrekening 
14-02-2020: Start Week tegen Pesten 
19-02-2020: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur - Oudercontact lagere school 
20-02-2020: Oudercontact lagere school + Schoolrekening 
21-02-2020: Einde Week tegen Pesten  
22-02-2020 tot en met 01-03-2020: Krokusvakantie 
 
 
→ Maart = Boekenmaand 
20-03-2020: Wereldwaterdag  



 
 
01-04-2020: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
02-04-2020: Eucharistieviering 
03-04-2020: Vastenactie + Rapport 3 
04-04-2020 tot en met 19-04-2020: Paasvakantie 
 
 
3de trimester: 
 
25-04-2020: Plantendag 
30-04-2020: Pedagogische Studiedag (géén school)  
 
01-05-2020: Dag van de Arbeid (géén school) 
04-05-2020: Start van de Verkeersweek 
06-05-2020: Oudercontact Kleuterschool 
07-05-2020: Oudercontact Kleuterschool + Schoolrekening* 
08-05-2020: Eind van de Verkeersweek 
18-05-2020: Ouderraad 
20-05-2020: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
21-05-2020 tot en met 24-05-2020: Hemelvaartweekend 
26-05-2020: Schoolraad 
27-05-2020: Oudercontact Lagere School 
28-05-2020: Oudercontact Lagere School 
 
01-06-2020: Pinkstermaandag (géén school) 
18-06-2020: Schoolrekening  
20-06-2020: Kinderfuif 
21-06-2020: Vlaamse Kermis 
22-06-2020: Facultatieve Vrije Dag (géén school) 
24-06-2020: Fietsenrace 
29-06-2020: Receptie 6de leerjaar 
30-06-2020: Eucharistieviering + Receptie 3de kleuterklas + Rapport 4 (school tot 12.00 uur) 


