29 maart 2018

Paaswens

Verrijzen is bevrijden,
is bevrijd worden en opstaan.
Is je oude kleed afwerpen en je openstellen voor iets nieuws.
Is de zon op je huid voelen en naar buiten gaan!
Wij wensen iedereen een fijne en deugddoende paasvakantie!
Het schoolteam
Een blik op het laatste trimester...

- zaterdag 21 april: Plantendag
- maandag 30 april: Pedagogische Studiedag (géén school)
- dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid (géén school)
- woensdag 2 mei: Oudercontact Kleuterschool
- donderdag 3 mei: Oudercontact Kleuterschool
- donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
- vrijdag 11 mei: Brugdag
- zondag 13 mei: Moederdag
- zondag 20 mei: Pinksteren
- maandag 21 mei: Pinkstermaandag
- woensdag 30 mei: Oudercontact Lagere school
- donderdag 31 mei: Oudercontact Lagere school
- zondag 10 juni: Vaderdag
- zaterdag 23 juni: Kinderfuif
- zondag 24 juni: Vlaamse Kermis
- maandag 25 juni: Facultatieve Verlofdag (géén school)
- woensdag 27 juni: Fietsenrace
- donderdag 28 juni: Receptie 6de leerjaar
- vrijdag 29 juni: Eucharistieviering - Receptie 3de kleuterklas - Rapport (tot 12.00 uur)

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

Vanaf 16 APRIL 2018: Reguliere inschrijvingsperiode voor alle kinderen
Het schoolbestuur legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen.
Uw kind kan worden ingeschreven zolang er plaatsen vrij zijn binnen de groep waartoe
het behoort
Als u één of meerdere hokjes kan aankruisen, behoort uw kind tot de groep indicatorleerlingen.
Als u geen enkel hokje kan aankruisen, behoort uw kind tot het niet-indicatorleerlingen.
❏ Kinderen uit uw gezin hadden vorig jaar recht op een schooltoelage.
❏ Mama heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs.
→ U kan inschrijven op alle schooldagen vanaf 16 april 2018.
Gelieve het rijksregisternummer van je kind mee te brengen (Je kan dit vinden op het
Kids-ID of een verzekeringskaart van de mutualiteit).
17 april 2018: PYJAMADAG

Uit een bevraging door de leerlingen van de leerlingenraad
kwam de vraag om een dag in pyjama naar school te
mogen komen. Op dinsdag 17 april is het zover. Dan
verwachten we iedereen in zijn of haar mooiste pyjama.
De lessen gaan gewoon door zoals andere dagen. ‘s
Middags zijn er 4 activiteiten die de leerlingen van de
leerlingenraden zelf begeleiden waaruit de kinderen
kunnen kiezen. In de volgende nieuwsbrief krijgen jullie
het verslag te lezen.
Nieuws uit de klassen

Filosoferen met de opa van Fleur en Noah!!!
Op maandag januari kwam de opa van
Fleur en Noah met het e lj. ﬁlosoferen.
Hij had een bundeltje gemaakt dat we allemaal
konden meevolgen .
Dit zijn een paar van zijn vragen die hij ons gaf:
▪ Wat is denken?
▪ Kan een hond denken?
▪ Wat is gelukkig zijn?
▪ Hoe moet ik leven om een goed mens te zijn?
Vind je dit interessant? Probeer er dan zelf ook maar eens over na te denken!
Fleur en Linde

Ook in de kleuterschool was er de afgelopen maanden heel wat te
beleven. Een overzicht:
Op 8 februari mochten de kleuters en hun juffen genieten van een animerend
toneelspektakel van Spoor 6. De gymzaal werd omgetoverd tot een “koel
kapperssalon”!

Ook dit jaar werd het carnavalfeest weer enthousiast onthaald door de kleuters: gek
doen, grappige maskers, prachtige verkleedkostuums,… Het kon en mocht
allemaal.

Cas en Lisa zijn herkenbare knuffelpoppen die de kleuters helpen met de sociale
vaardigheden. Misschien heb je je kind er al over horen vertellen. Cas en Lisa komen
immers vaak langs in de klas.
12 maart was een top-dag voor al onze kleuters! Meester Evert organiseerde, samen
met Sporty, en onvergetelijke sportdag in CC De Borre in Bierbeek.
Dikke dankjewel!

Heel de kleuterschool werkte samen aan het sprookjesproject ‘De kikkerkoning’. Het
resultaat kan je komen bewonderen op de Plantendag!
Het Ollemanshoekje in Herselt mocht de blijde geboorte aankondigen van een klein
lammetje, Bas. De kinderen van de instap-, eerste- en tweede kleuterklas hadden de
eer om dit schattige wollen diertje (en vele andere dieren) te bewonderen op de
kinderboerderij op maandag 19 maart.

De derde kleuterklas ging een week later naar Technopolis. Door het levensechte
decor deden de kleuters op een totaal nieuwe manier onvergetelijke ervaringen op,
en dat binnen 4 thema's: het lichaam, het park, de stad en de werf.

maart: Wereld Downsyndroomdag: klas B en vele andere klassen
deden mee!

Kuikens in het de leerjaar
In het derde leerjaar kwamen maar liefst 26 kuikens ter wereld. De kinderen konden de
geboorte vaak life meemaken. Van krakend ei tot piepend kuiken!

Dichterstalent van bij ons
Jij bent jij
en ik ben ik

2

jij bent jij, dus jezelf

2 mensen samen

niemand heeft daar iets op tegen

je moeder en je vader

ik ben mezelf en jij bent jij

samen

niemand heeft op ons iets te zeggen

en toch alleen

want

zo samen en gescheiden

jij bent jij en ik ben ik

zo alleen

(Elien 4B)

(Sasha 4B)

En dan nog dit…
Beste lezers,
In het vierde leerjaar hebben we strips bestudeerd.
En zelf hebben we ook een strip gemaakt.
We hebben ook elkaars werkjes gezien in onze zelf gemaakte tentoonstelling.
Groetjes, Gijs (4A)

Kom op tegen Kanker: nieuws

In de vorige nieuwsbrief lieten we de teller stoppen op 6 808 euro. Nu het varken geslacht is
en de onkosten van het hapje en drankje achteraf verrekend zijn, kunnen we met enige trots
melden dat de totale opbrengst maar liefst

8 122

euro bedraagt!

Met dit geld is de deelname dit jaar al verzekerd en staat er ook al een mooi bedrag opzij
voor de volgende editie!
Wie de ouders graag wil volgen, kan een kijkje nemen op hun facebookpagina:

www.facebook.com/cyclinglights/

In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreid verslag van de 1000 km. Succes!
Familienieuws

Overlijdens
-

overgrootmoeder van Mathias uit klas 1B, Marie uit de klas van juf An en Juliette uit
de klas van meester Johan
Madeleine Cauberghs (grootmoeder van Zoë uit klas 5A)
François Falise (grootvader van Ward uit klas 6B en Martijn uit klas 3A)
Francine Ons (grootmoeder van Féline uit klas 4A en Léonie uit de klas van juf Sofie)

Wij wensen de families veel sterkte toe.
Geboortes
-

Jeanne Franssens (zusje van Abel uit de klas van meester Johan)
Adrien (broertje van Céleste uit klas 2A)
Elise Naenen (kleindochter van juf Maggy)
Julie Vandewijngaerden (dochter van juf Katrien)
Simon Lambilotte (broertje van Thomas uit de klas van juf Kristel)
Thorin Verstreken (kleinzoon van juf Kristien)

Van harte proficiat!

Ouderraad

Wafeltjes en truffels : iedereen kon weer heerlijk smullen de afgelopen weken. Er
werden maar liefst 1250 dozen verkocht ! Dank je wel aan iedereen die onze school
zo steunde want met de winst worden er weer heel wat busreizen voor de kinderen
betaald !

Met de opbrengst van de activiteiten van de ouderraad
(Kaas&Wijn, Wijnverkoop,..) steunen we de school ook
voor eenmalige aankopen. Dit jaar werden er op school
nieuwe laptops aangekocht en een mooie kar om ze in op
te bergen. De ouderraad zal hier 5000 euro voor bijdragen.
Ook bekijken we samen met de school wat er op de
speelplaats nog aangepast kan worden en hoe we de
school hierin kunnen steunen!
De laatste activiteit die de ouderraad dit jaar samen met de school organiseert, is
een tevredenheidsenquête. Binnenkort meer info hierover !

Heb je interesse om naar de ouderraad te komen?
De volgende vergadering staat gepland op maandag 14 mei en start om 20u15 in de
leraarskamer.

Wij wensen jullie allemaal een
vakantie !

en een fijne

Verkeerswerkgroep

Fluofuif als beloning voor FLITS-ac e
Liefst 6 kinderen behaalden tussen de herfst- en krokusvakan e een volle FLITS-kaart voor
het dragen van een ﬂuohesje of het gebruik van lichtgevend en reﬂecterend materiaal om
naar school te komen. Bravo aan alle kinderen en ouders om dit samen waar te maken! Het
is immers heel belangrijk dat we gezien worden in het verkeer. Op februari vond als
beloning dan ook de eerste ﬂuo-fuif in de Sint-Pietersschool plaats.Wie de foto s op de
schoolwebsite reeds bekeken hee , zal kunnen vaststellen dat het een groot succes was, en
dat wás het zeker, zowel voor de leerlingen, voor de leerkrachten als voor de vrijwilligers van
de verkeerswerkgroep.

De sportzaal was voor de gelegenheid verduisterd en prach g gedecoreerd met ﬂuo- en
reﬂecterende accenten: blacklights, lichtgevende ballonnen, een kunstwerk gemaakt met
ﬂuo-kleurige stoﬀen en niet te vergeten de kunstwerken door de leerlingen zélf gemaakt
m.b.v. ﬂuo-markeers en en ﬂuo woldraad. De leerlingen konden zich ook laten
beschilderen met ﬂuo make-up en kregen een ﬂuoband om rond hun hoofd of arm te
binden. Er waren ook nog experimenteerhoekjes ﬂuospeeltjes, schrijven met inkt die je
enkel kan lezen onder blacklights,... .

De leerlingen, leerkrachten en begeleidende vrijwilligers van de verkeerswerkgroep waren
allen zichtbaar aanwezig, de ene al wat opvallender dan de andere. De zaal werd telkens
voor een half uur ter beschikking gesteld aan een deel van de leerlingen, zodat niemand
elkaar voor de voeten zou lopen, uiteraard met aangepaste muziek. De reac es van de
leerlingen op het gebeuren waren verschillend per lee ijdsgroep, wat op zich ook een leuke
ervaring was.
Er was maar minpuntje: iedereen vond het veel te kort!

We hebben bovendien nog enkele sugges es genoteerd om de volgende ﬂuo-fuif nóg leuker
te maken dan de eerste, tenminste als we de doelstelling volgend jaar opnieuw halen.
En daar kunnen we samen met z n allen voor zorgen, leerlingen, leerkrachten én ouders!

Dr. Mobi brengt een nieuwe ﬁetsenstalling en andere nieuws
Reeds voor het de jaar op rij bekomt onze school een budget van de
provincie Vlaams-Brabant, te besteden aan mobiliteitsprojecten en veilig
verkeer op school. We zijn heel blij te kunnen aankondigen dat er na de
paasvakan e een gloednieuwe overdekte ﬁetsenstalling zal komen. Dit
jaar valt het ons op dat veel kinderen stappen en trappen naar school. De
ﬁetsenstallingen zijn elke dag goed gevuld, dus deze ﬁetsenstalling zal
zeker van pas komen. Misschien is het omwille van de werken en gewijzigde schoolomgeving
éénrich ng , maar hopelijk vooral omdat het gezond is en bijdraagt tot de ontwikkeling en
veiligheid van onze leerlingen, of gewoon… omdat ﬁetsen leuk en gezond is.

Deze winter hebben heel wat ouders de octopusbevraging ingevuld en hun feedback
gegeven over de schoolomgeving. Met deze informa e gaan alle Bierbeekse scholen
samenzi en en gaat de gemeente aan de slag om op korte en langere termijn de nodige
aanpassingen te voorzien. Er volgt zeker meer info in de volgende nieuwsbrief.

Pre ge paasvakan e!
De werkgroep verkeer

Niet vergeten!!!

Na de paasvakantie start het knikkerseizoen! Tijdens de eerste week zullen de afspraken
zeker nog eens herhaald worden in je klas!

Feestcomité
Voelen jullie de lentekriebels ook al ?
Kriebelt het ook al overal om jullie tuin en terras weer met kleurrijke en geurende
bloemen en/of planten om te toveren in een gezellige plek om te vertoeven.
Of staan uw bloembakken er een beetje troosteloos bij.
Het feestcomité kan u helpen.
Onze 22° plantendag komt er terug aan, traditioneel de 1° zaterdag na de paasvakantie.
Zowel professionele plantenkwekers als hobbyisten hebben reeds hun deelname
bevestigd.
Of je nu op zoek bent naar bollen, zaden, jonge plantjes, kruiden, vergeten groenten,
tuindecoratie of kleurrijke bloemen... . De Kloosterstraat wordt voor die dag terug
speciaal verkeersvrij gemaakt en omgevormd tot een heuse planten- , kruiden- en
bloemenstraat.
Het feestcomité zorgt voor een aangename omkadering met een gezellig terras en een
heus hotdog- & aardbeienkraam aan democratische prijzen ten voordele van de school.
Afgelopen weekend heeft ons team reeds de reclameborden geplaatst.
Jullie kunnen ons ook meehelpen om reclame te maken.
o Hang de affiche - die u vindt op de achterzijde van de nieuwsbrief - op
aan uw raam.
o Of deel onze reclame via uw facebook-account.
(Alvast bedankt hiervoor).
Vanaf 10 u verwelkomt het organiserend feestcomité graag u en uw familie, vrienden,
buren, sympathisanten.
Een niet te missen gezellig familie-uitstapje !
En wist u dat...
Het feestcomité ondertussen ook al volop begonnen is aan de organisatie van de :
* jaarlijkse Kinderfuif, voorzien op zaterdag 23 juni, zal doorgaan in 't Stichelke
* Vlaamse Kermis, met bbq, voorzien op zondag 24 juni
Noteer deze data alvast in uw agenda. Begin juni ontvangt u hierover meer concrete
info via uw kind.
Het Feestcomité wenst iedereen alvast een zalige, zonnige & deugddoende...

PLANTENDAG
Georganiseerd door en ten voordele van de
Sint-Pietersschool te Korbeek-Lo.

Zaterdag 21 april 2018
10.00 - 17.00

Kloosterstraat
Korbeek-Lo
Vaste planten, waterplanten,
heesters, éénjarigen, kruiden,
vergeten groenten...
Info: 016/46.03.60
Inkom: € 1,5 / kinderen (tot 12j) gratis
Gratis ruime parking aan garage Van Rompaey.
Niet op de openbare weg gooien.

