
 

 

      

   

Nieuwsbrief 31 maart 2017 

 

Herinnering!  Herinnering!  Herinnering!  Herinnering! 

 

- maandag 17 april: Paasmaandag (geen school) 

- woensdag 19 tot en met vrijdag 21 april: Goudzoekersklassen eerste graad 

- zaterdag 22 april: Plantendag (zie verder in deze brief) 

- maandag 1 mei: Dag van de Arbeid (geen school) 

- dinsdag 2 mei: Pedagogische Studiedag (geen school) 

- maandag 15 tot en met vrijdag 19 mei: Zeeklassen 3de leerjaar 

- donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaartweekend 

- maandag 5 juni: Pinkstermaandag (geen school) 

- woensdag 21 en donderdag 22 juni: oudercontact kleuterschool 

- zaterdag 24 juni: Kinderfuif 

- zondag 25 juni: Vlaamse kermis 

- maandag 26 juni: Facultatieve vrije dag (geen school) 

- dinsdag 27 en woensdag 28 juni: oudercontact lagere school 

- donderdag 29 juni: receptie 6de leerjaar 

- vrijdag 30 juni: eucharistieviering + rapport + receptie 3de kleuterklas (tot 12.00 uur)  

 

U wenst in te schrijven voor het volgende schooljaar (2017-2018) 

 

- Vanaf 18 APRIL 2017: 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. 

Mijn kind is geplaatst (pleeggezin, instelling, bijzondere jeugdzorg, …) 

Wij zijn rondreizende ouders (woonwagenbewoner, kermis, schipper, …) 

 

 Inschrijven kan op alle schooldagen vanaf 18 april 2017. 

 

Wij vragen het rijksregisternummer van het kind (ISI+kaart of kids-ID). Dit wordt enkel 

gebruikt in communicatie met het ministerie voor de controle op de leerplicht. Voor kleuters dient 

schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. 

 

 



Nieuws uit de klassen 

 

Verschillende talen in de eerste kleuterklas! 
 
Op dinsdag 21 februari kregen we in onze klas bezoek van drie hele 
fijne mensen.  
Alle drie hebben ze een andere Moedertaal. 
De kleuters vonden het geweldig om te horen en te zien! 
We leerden meer over de Chinese cultuur en taal door een echt 
Chinees lampje te maken. 
De mama van Yaron heeft een hele voormiddag met ons geknutseld. 
 
Na de middag werd ons een prachtig circusverhaal aangeboden in het 
Frans door de parrain van Woud. 
 
Nadien hebben we ook nog ontzettend veel plezier gehad met de oma 
van Owen. Ze had een heel repertoire aan leuke Engelse kinderliedjes 
meegebracht!  
Iedereen dansten en zong uit volle borst mee in de kring! 
 
Een hele leuke en leerrijke dag voor ons allemaal ! 
 
Eerste kleuterklas, juf Inneke 
 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

In 2B kwam de mama van Kyra op bezoek. 
Zij leerde ons snel een bootje vouwen op z'n Amerikaans. 
Het is gemakkelijker dan 'ons' bootje maar ziet er een klein beetje anders uit. 
Iedereen kon het snel! 
Nadien heeft de mama de Gruffalo in het Engels voorgelezen. 
Wij konden heel goed volgen en vonden het super. 
Iedereen genoot van dit moment! 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 
 

 
*Donderdag 23 februari 2017* 

De buik van Bill… 
Bill en Tille zijn buren. Tille vindt Bill ge-wel-dig! 

Maar Bill heeft nu even iets anders aan zijn hoofd. 
Hij past niet meer in zijn kleren en zijn buikje rommelt zo raar. 

Hij zoekt via ‘dokter google’ op wat dit zou kunnen zijn. 
Hij weet het zeker, er zit vast een baby in zijn buik! 

 
Tille vindt dat Bill maar raar doet en probeert er 

achter te komen wat er aan de hand is. 
 
 

                 
 
 
 

 Schitterend scenario waar zowel de kinderen als 
leerkrachten enorm veel plezier aan gehad hebben! 

Veel lachen, dansen, zingen en genieten! 
Toneelvereniging Spoor 6 heeft zich weer 

van zijn beste kant laten zien! 
 

Tot volgend jaar voor weer meer toneelplezier!! 
 

…De kleuterschool… 
 

  



Jeugdboekenmaand in de instap- en eerste kleuterklas. 
 

Heksje Mimi krijgt mooie nieuwe laarzen. 
Ze is er heel blij mee en probeert de laarzen meteen uit. 

Als Mimi over de wei van Bella de koe vliegt, gebeurt er iets ergs: haar nieuwe laarzen 
vallen uit. 

Bella vindt de laarzen en wil ze voor zichzelf houden… . 
Een betoverend verhaal van Kathleen Amant over afpakken, ruzie maken en het weer 

goedmaken. 
 

Het verhaal werd verteld uit het boek, in poppenspel en in toneelvorm. We kleurden 
prenten en knutselden. De kinderen ervaarden hoe Heksje Mimi zich voelde. 

 

 
 

 

Weten jullie wie “der Wolf und die sieben Geisslein” zijn?  Wij weten het!  Dat zijn de 

wolf en de zeven geitjes.  De mama van Aaron las ons dit verhaal in het Duits voor. 

Wat gek, heel wat woorden lijken wel op woorden uit onze taal…  Zo was het verhaal 
al min of meer te volgen, maar ook de prachtige prenten in het boek vertelden mee 

het verhaal!  Dank je wel voor dit fijne voorleesmoment! 
het eerste leerjaar 

 

 

Dinsdag, 21 februari 

Dag van de moedertaal 

 

De mama van Klara vertelt het verhaaltje van “Haas en Schildpad” in het Pools. (De samenvatting krijgen de 

kleuters mee naar huis. Zo kunnen de mama’s thuis het verhaal nog eens vertellen.) Daarna wordt er 

getrakteerd met Poolse koekjes. Lekker! 

De mama van Kyle vertelt al zingend het Engelstalige verhaaltje “Twinkel, little star”. Dan nog een leuk 

verhaaltje over voertuigen waarbij de kleuters veel Engelse woorden herkennen. Tof! 

Het zijn 2 leuke activiteiten. De kleuters vinden het plezant.  

Dank je wel mama’s! 

 

De kleuters van juf Kristel 

 

 



Welkom in het circus! 
 

 

 

Alle kinderen van de instapklas 

en eerste kleuterklas hadden 
op tijd een ticketje gekocht om 

naar het circus te gaan!  
(week 13 februari) 

 
Geen seconde wilden ze 

missen van dit spektakel! 
 

De goochelaar toverde op haar 
best met de sterkste 

toverspreuken… 

HOKUS POKUS PATS!   
 
Gelukkig waren de leeuwen 

niet weggetoverd, want daar 
zou de leeuwentemmer niet 

blij mee geweest zijn.     
GWRRRRR!  Sommigen 

vonden het een beetje eng, 
die leeuwen!      
 

  

 

Elke dag kwam een andere circusartiest 
zich van zijn beste kant laten zien.  Van 

sterke man tot danseres en gekke clown. 

 
 

 
‘Ik vond de leeuwen heel gevaarlijk, 

meester!’ 
‘Er kwam een konijn uit de toverhoed, gek 

he juf!’ 
… 

 
De mondjes stonden niet stil van 

enthousiasme, en ook Jules had ervan 
genoten. 

 
Tot volgend jaar! 



We gingen met het vierde leerjaar A op dinsdag 21 februari met de klas naar de Borre voor een 

toffe, creatieve voormiddag! Onder leiding van een medewerker van Labo Curieus maakten we gekke, 

fantastische dierenkoppen met krantenpapier en "papier maché". Deze zullen gebruikt worden op de 

nieuwe BOZE WOLF EXPO die loopt van 11 maart tot en met 15 april in de tentoonstellingshal van    

De Borre. 

IEDEREEN WELKOM om een kijkje te komen nemen!! 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat… 

 

… we vanaf volgend schooljaar met klasouders gaan werken? Meer info volgt nog dit schooljaar! 

 
 

… de maatwerkers wiskunde van het vijfde en het zesde leerjaar hebben meegedaan aan een 

internationale denk-, reken- en puzzelwedstrijd voor leerlingen van 10 tot 12 jaar.  

(Kangoeroewedstrijd)  

Voor het vijfde leerjaar namen  in het totaal 6295 leerlingen deel. Van onze school scoorden 6 

leerlingen bij de 600 besten. 2 leerlingen haalden zelfs de top 30! 

De zesdeklassers waren in het totaal met 6965 deelnemers. Ook daar scoorden wij bij de  1000 

besten. 3 leerlingen zaten in de top 100. 

Een dikke proficiat aan deze kampioenen! Wat zijn ze goed bezig! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Familienieuws 

 

Lilly Ferson (juf An) kreeg een zusje, Mia! 

Lucas (juf Natasja) en Jasper Denie (juf Stefanie en meester Lieven) kregen een zusje, Juline. 

 

Van harte proficiat!  

 

 

Wij melden het overlijden van… 

 

… de grootmoeder van Cassandra Pluvinage (juf Martine). 

… de grootmoeder van Elise (juf Katrien en juf Anneleen) en Nick Moors (juf An) 

… de grootvader van Charlotte (juf Natasja) en Caroline Wegnez (juf Kristel). 

… de plusopa van Thomas (juf Natasja), Emma (juf Ragna) en Sarah Okemwa (meester Didier). 

… de overgrootmoeder van Mathias (meester Jan) en Bram Bastien (meester Jonas). 

 

Veel sterkte aan de families. 

 

Eucharistieviering 

 

Op woensdag 29 maart trokken we met z’n allen naar de kerk van Korbeek-Lo. De kinderen van het 

vierde leerjaar hadden samen met hun juffen en meester een mooie viering voorbereid. Iedereen had 

zich kleurrijk gekleed om in het thema van het verhaal te passen: Eefje Donkerblauw. Aan het einde 

van de viering zongen we samen het schoollied, maar het lied dat op school nog door veel kinderen 

werd gezongen, was: “Ge zijt wie ge zijt wie ge zijt…”  

 

Vrijwilligerswerk 

 

Vrijwilliger zijn… 

is vrijwillig 

maar niet vrijblijvend 

Is verbonden 

maar niet gebonden 

Is onbetaalbaar 

maar niet te koop 

Is positief denken 

is positief doen 

Met als enig doel 

voor jezelf en de ander 

een goed gevoel! 

 

Een dikke dankjewel voor jullie inzet, jullie gebaar, jullie hulp… 

 

Het team van de Sint-Pietersschool dankt jullie van harte! 

 

 

 

 



Nieuws van de ouderraad: 
 

Opbrengst wafelverkoop: 

 

Na de kaas&wijn avond en de wijnverkoop waren ook de 

wafeltjes en truffels een groot succes. Een record aantal dozen 

lekkernijen werd er verkocht waarmee een winst van meer dan 

4000 euro kon gerealiseerd worden. Dit bedrag wordt integraal 

gebruikt om de busreizen van de (meerdaagse) uitstappen te 

financieren! 

 
 

Klusdagen: 
 

Na een evaluatie van de klusdagen moesten we vaststellen dat het concept om allemaal samen een 

dagje op school te klussen niet echt meer succesvol was. Minder vrijwilligers om te helpen en 

sommige projecten te groot om op 1 dag te kunnen realiseren zijn de voornaamste redenen. Daarom 

werd er beslist om de volgende klusdagen (voorlopig) af te schaffen. 
 

Klusteam: 
 

Maar het klusteam blijft nog wel bestaan !! Koen Moors blijft de trekkende kracht achter deze 

werkgroep (via deze weg ook nog eens een 

dikke dank je wel Koen!). Maar hij kan dit niet 

alleen dus zal hij voor de verschillende 

projecten nog steeds beroep doen op jullie ! 

Wil je ons helpen bij het uitwerken van een 

project, het in elkaar knutselen van materiaal, 

wil je één keer meehelpen of wil je engageren 

voor een heel project.... dan ben je nog steeds 

welkom! Spreek iemand van de ouderraad aan 

of stuur ons mailtje (ouderraad@sint-pietersschool.be). 

 

Volgende vergaderingen: 

 Maandag 15 mei 2017 (om 20u15 in de leraarskamer) 

 Programmeringsvergadering: Dinsdag 29 augustus 2017  

 

Heb je vragen of suggesties voor de ouderraad: contacteer ons op ouderraad@sint-pietersschool.be  
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Nieuws uit de werkgroep verkeer 
 

JE WERD GEFLITST! 
Je kon er niet naast kijken... In de voorbije donkere maanden heb je zonder 
twijfel de vrijwilligers van de werkgroep verkeer opgemerkt aan de schoolpoort 
in het kader van de FLITSacties. Ja hoor, je werd geflitst! Iedereen die met een 
fluohesje de schoolpoort binnenwandelde, -reed of -stepte, mocht een 
kroonkurk in een tube doen. We zagen dat de leerlingen en ouders zich 
gemotiveerd voelden en de tubes vulden zich week na week vlotjes. Stappen en 
trappen, ook tijdens de wintermaanden, zorgen ervoor dat er minder auto’s aan 
de schoolpoort moeten passeren en dat het dus veiliger is! Bedankt hiervoor!!! 
 
De werkgroep verkeer heeft zich intussen beraad over de voorstellen van de leerlingenraad i.v.m. een leuke beloning voor 
de inzet. Tijdens de verkeersweek in mei mogen jullie je aan een leuke verrassing verwachten.  
De allergrootste beloning is uiteraard een veilige schoolomgeving! 
 

 

SUBSIDIE DR. MOBI 
Vorig jaar ontvingen we al een subsidie van de provincie Vlaams-
Brabant waarmee hesjes werden aangekocht voor alle leerlingen en 
fietsjes voor de kleuters. Ook dit jaar zijn we blij te kunnen melden dat 
we opnieuw 5000 euro subsidie ontvangen, waarmee kleinere hesjes 
zullen aangekocht worden voor de kleuters, grotere hesjes voor de 
leerkrachten en de fietsenstalling zal worden uitgebreid.  
 
 
 
 
 

 
WE ZITTEN NIET STIL...  
Jullie hebben wellicht de voorbije dagen de politie aan de schoolpoort opgemerkt. Samen met politie 
en gemeente gaan we in overleg om het brengen/afhalen van de kinderen en de parkeerproblemen in 
de straat aan te pakken. We houden jullie op de hoogte met tips en feedback. We weten dat jullie zelf 
al je best doen om zoveel mogelijk de wagen thuis te laten, verderop te parkeren en te stappen, 
steppen of trappen naar school. Dat vinden we geweldig! Uiteraard is dit niet altijd mogelijk en 
zoeken we samen met jullie oplossingen om het brengen en afhalen van de kinderen op de meest 
veilige en vlotte manier te laten gebeuren. Wij rekenen hierbij op jullie medewerking. 

 

KISS & GO 
Enkele vrijwilligers staan dagelijks klaar om kinderen van de kiss&go te helpen uitstappen en te begeleiden tot aan de 
schoolpoort. Heb je tijd om af en toe of wekelijks hierbij een handje te helpen? Meld je bij  
ouderraad@sint-pietersschool.be  
 
Hierna zetten we nog even de afspraken hierover op een rijtje: 
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Een fijne en veilige vakantie gewenst! 
 

De werkgroep verkeer 



Feestcomité  
 

Voelen jullie de lentekriebels ook al ? 

Kriebelt het ook al overal om jullie tuin en terras weer met kleurrijke, geurende bloemen 

en/of planten om te toveren in een gezellige plek om te vertoeven? 

Of staan de bloembakken er een beetje troosteloos bij? 

 

Het feestcomité kan u helpen. 

Onze 21° plantendag komt er immers 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 speciaal 

verkeersvrij gemaakt en omgevormd tot een heuse planten- , kruiden- en bloemenstraat. 

 

Het feestcomité zorgt voor een aangename omkadering met een gezellig terras, een heus 

hotdogkraam, aardbeienkraam en een potgrondstand aan democratische prijzen. 

 

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 

en sympathisanten. 

 

Een niet te missen gezellig familie-uitstapje! 

 



 


