
             30 juni 2016 
 De zon kriebelt in mijn neus en de geur van vers gemaaid gras waait binnen.  Ijsjes worden kaal gelikt  en ballonnen worden voor één keer gevuld met water.  Muziek klinkt van een verre wei en boeken worden verslonden.  VAKANTIE!  

Herinnering!  Herinnering!  Herinnering!  Herinnering! 
 - maandag 29 augustus: Onthaal van 17.00 uur tot 19.00 uur - donderdag 1 september: Eerste schooldag - tijdens de maand september: Klasvergaderingen - vrijdag 16 september: Nationale Strapdag - van zondag 18 tot en met vrijdag 23 september: Zeeklassen 4de leerjaar - zondag 25 september: Wandelzoektocht - vrijdag 7 oktober: Vrijaf - maandag 17 oktober: Schoolfotograaf - woensdag 19 en donderdag 20 oktober: Oudercontact Kleuterschool - zaterdag 22 oktober: Klusdag van 10 uur tot 14 uur - woensdag 26 oktober: Kijkdag instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur - woensdag 26 en donderdag 27 oktober: Oudercontact Lagere School - vrijdag 28 oktober: Rapport  
Nieuws uit de klassen 

 
Wij deden mee aan de KJV! 
 Zoals je wel ziet aan de titel hebben wij meegedaan aan de KJV. 
KJV is de afkorting van Kinder Jeugdjury Vlaanderen. We 
moesten 8 boeken lezen die voor ons waren uitgekozen. Als we 
ze uit hadden, moesten we onze “Top-8” maken. En dat deden 
 6716 andere kinderen uit Nederland en België ook. De winnaar 
werd Bette Westera, met het boek “Een Vreemd feestje”. 
Wij vonden het ook wel een goed boek, spannend, grappig, 
beetje griezelig,… 
Wij willen volgend jaar zeker meedoen!                   
Doen jullie ook mee?                                      
 
                                                              Vik, Aldo en Ward (4de lj.) 



 4de leerjaar op bezoek in het provinciehuis 
 
Het is niet pluis in het provinciehuis! 
Het vierde leerjaar is 19 mei op klasuitstap naar het provinciehuis geweest. 
We hebben in de echte raadzaal gezeten. Er waren een paar kinderen die uitgekozen werden als gouverneur. 
We hebben een spel gespeeld waar we uitzochten wie de poster heeft opgehangen met de tekst: 
Het is niet pluis in het provinciehuis!  
We kregen er een gedicht met allemaal vraagjes. Dit zijn er een aantal:  - Ligt er een koppel dode vinken op het balkon? 

- Ligt er een vampier in de gangen naar look te stinken? 
- Staat er een trol achter het fornuis? 
- Ruikt het bureau van de gouverneur naar muizen? 

Van deze gekke vragen was de laatste juist.  
Daar lag een sleutel die ons naar de poster achter het glas bracht.  
Het was een hele fijne dag!        Fien Van de Maele (4A) 
  Reliëfwandeling 5AB 
 
Een paar weken geleden gingen we op uitstap. We wandelden naar het hoogste punt van Korbeek-Lo, de zendmast die op 103 m hoogte staat. We  keken naar de watertoren in de vorm van de aarde.  Op verschillende plaatsen zijn we gestopt om opdrachten te doen : - het verschil bekijken tussen het landschap 

van Leuven en Korbeek-Lo  
- het teken van de watertoren zoeken op 

de kaart  
- … 

We vonden het heel tof omdat we langs veel planten en dieren kwamen.  Yanic, Quinten en Jarek   

 Wonen op het dak 
 

Wij zijn op 7 juni ’16 naar het dak in Brussel 
geweest. We weten het, het klinkt vreemd maar 
tof was het zeker! Wies de mevrouw die 
eigenlijk alles organiseerde, was lief en 
vriendelijk.  
We zijn met de trein naar Brussel gegaan. 
We werden ingedeeld in 6 kleine groepjes. 
Zo deden we ook 6 activiteiten: - koekjes bakken - dansen - circus - kamer inrichten - toneeltjes - poppentheater  
 
We kunnen je verzekeren het was leuk! 
 
                                      Aurélie en Nora (4B)  

 
De laatste weken van het zesde leerjaar 

door Kaat Libert (6A) 
 

Een paar weken geleden hebben we het Middeleeuws banket gehad. Iedereen was mooi gekleed en er was 
heel lekker eten. Nadien hebben we een tijdje afgewassen, daarna hadden we een heel lekker dessert. Nadien 
waren we superdruk in de weer voor de eindshow. Oh, wacht eens we zijn ook naar Brussel geweest. Het was 
wel veel stappen. We zijn nog iets vergeten, het leukste zelfs: het fietsexamen. Het leek heel moeilijk en ver, 
maar het viel goed mee. 
In de zes of meer jaar dat we hier gezeten hebben, willen we al de leerkrachten over de hele school bedanken 
voor al die jaren dat zij les gegeven hebben aan ons, ook leerkrachten die nu weg zijn.  
 



    

  
 
Standbeelden  Op donderdag 23 juni is het 2de leerjaar van de Sint-Pietersschool naar de standbeelden in Leuven gaan kijken. We zijn 16 standbeelden gaan bekijken.  Het eerste stukje van de dag was het heel zonnig. Tijdens de middag was het aan het gieten. Dat was niet leuk. Het laatste stukje dat we in Leuven waren, was het weer heel zonnig.  Het was keileuk om te zien! We waren niet aan het werken op school. Toen we weg waren, waren de kleuters met water aan het spelen. Het was 32 graden warm!  Febe 2A  Enkele beelden van het voetgangersexamen:  
 

      



Friet-vriendjes-feest 
 
Vriendjes zijn we al lang… 
Daarbij nog eens frietjes eten… 
Dat wil maar één ding zeggen… FEEST! 
 
 
Maandag 13 juni was de grote dag!    
Meester Johan waande zich in een echte  
frituur, met heerlijke frietjes tot gevolg. 
 
 
 
Geen plekje bleef onbenut… 
Geen frietje ongebakken… 
Geen buikje bleef leeg…      
Drie eerste kleuterklassen aan een superlange feesttafel. 
 
Wat was dat lekker!    
Aan het eind van de dag trokken de kinderen zelf hun conclusie:     
              “Wanneer doen we dat nog eens juf?”       
 

                               "De leerlingen van het vierde leerjaar gidsten hun klasgenootjes door Leuven."  
  
 
 
 
 
 
 



Brieven na een natte fietstocht! 

  
 

  



Wist je dat… 
 … de kinderen een extra speeltijd hebben gekregen omdat ze goed gestrapt hebben dit schooljaar? … er 54 kinderen de kleuterschool vaarwel zwaaien en de stap naar het eerste leerjaar zetten?      We zijn bijzonder trots op hen en wensen hen veel succes in het eerste leerjaar.  … je op maandag 29 augustus tussen 17 uur en 19 uur naar de school kan komen om al eens een kijkje     te nemen in de nieuwe klas en kennis te maken met de klasleerkracht? … we vanaf september aan de slag gaan met een nieuwe methode Sociale Vaardigheden?      De kleuterschool zal werken met “Groei mee met Cas en Lisa”.      De lagere school gaat van start met “Onze klas, ons team”. … de kleuterschool in september start met een nieuwe godsdienstmethode: Sterretjes aan de hemel? … ook de derde graad in september Verrekijker (handleiding Nederlands) onder de loep neemt?  … je op 5 september om 20.30 uur welkom bent op de verkeersvergadering?  
Werkgroep Verkeer 
 
De verkeerswerkgroep maakte een overzicht van alle acties van het afgelopen jaar om de verkeersveiligheid en milieuvriendelijke verplaatsingen van de leerlingen van de Sint-Pietersschool in kaart te 
brengen en te verbeteren.  
Dit schooljaar ontving de Sint-Pietersschool een subsidie van 5000 euro van Dr. Mobi ter ondersteuning van mobiliteitsprojecten ter bevordering van veilige én milieuvriendelijke school en woon-
schoolverplaatsingen.  
Het overzicht vindt u bijgevoegd.  Veel leesplezier!  
De werkgroep verkeer  
Familienieuws 
 Linde (juf Dorien) en Tuur Ernst (juf An) kregen een broertje Otto.  Hoera voor de familie!   Wij melden het overlijden van de grootvader van Sander (juf Anneleen en juf Jet) en Lieselotte Pannemans (juf Sofie).  Veel sterkte aan de familie.  



Informatie lestijdenpakket 2016 – 2017 
 Kleuterschool  Instapklas:  meester Johan  1e kleuterklas: juf An en juf Inneke 2e kleuterklas: juf Kristel (klas juf An)    juf Lief (klas juf Inneke) 3e kleuterklas: juf Hilde (klas juf Kristel)    juf Sofie (klas juf Lief)  Maatwerkjuf:  juf Inneke  Zorgleerkracht: juf Katrien  Kinderverzorgster: juf Patricia   Gymleerkracht: meester Evert  Lagere school:  De kinderen van:  - juf Sofie gaan naar juf Natasja (1A) - juf Hilde gaan naar juf Ragna (1B) - juf Natasja gaan naar juf Bieke en juf Jet (2A) - juf Ragna gaan naar juf Katrien H. en juf Anneleen (2B) - juf Bieke gaan naar meester Didier (3A)  - juf Jet en juf Anneleen gaan meester Jan (3B) - meester Jan gaan naar juf Stefanie en meester Lieven (4A) - juf Lien en meester Lieven gaan naar Juf Ingrid (4B) - juf Ingrid gaan naar juf Kaat en juf Christine (1/5) (5A) - juf Stefanie/ juf Stephanie en juf Kristien gaan naar juf An (5B) - juf Katrien en juf Paulien gaan naar juf Martine (6A) - juf An gaan naar meester Jonas (6B)  Zorgleerkrachten en Maatwerkjuffen: juf Marina (1e graad)       juf Anneleen (2de graad)       juf Bernadet (3de graad)       juf Bie  juf Christine          Gymleerkracht: meester Evert  Beleidsmedewerker: juf Anneleen     Preventie: juf Stefanie  Directeur:  juf Maggy    ICT:   meester Bram   Administratief medewerker:  Els Debecker 



Feestcomité 
 1. Kinderfuif & Vlaamse Kermis  
Traditioneel sloten we het schooljaar af met een spetterende kinderfuif. Dit jaar in het thema van 
Middeleeuws Bal - Ridders & Prinsessen. 
De kindjes hebben zich zichtbaar geamuseerd zowel op de dansvloer als op het binnenkoertje van 't Stichelke. Het verzoekjesmoment tijdens de kinderfuif is zeker voor herhaling vatbaar. Maar liefst 25 leerkrachten en Feestcomité-medewerkers stonden in voor het vlotte verloop van deze kinderfuif. Hartelijk dank aan jullie allen hiervoor.  Vrijdag, zaterdag & zondagmorgen waren leerkrachten en feestcomité als 1 team volop in de weer om onze school opnieuw om te toveren tot 1 heuse Vlaamse Kermis met een heerlijke bbq.  Liefst 116 families of 531 personen kwamen genieten van de bbq met een rijkelijk groentebuffet. Ons ervaren bakteam heeft probleemloos maar liefst 1.209 stukken vlees gebakken.  We wensen traiteur Culinesse dan ook te bedanken voor de logistieke ondersteuning van dit event. Het resterende groentebuffet werd aan Poverello geschonken.   Ondertussen kon klein en groot zijn hartje ophalen bij de verschillende kraampjes met traditionele Vlaamse spelen, grimeren, de clown en springkastelen.  Dankzij de hulp van vele vrijwillige ouders en oud-leerlingen konden we op de piekuren maar liefst meer dan 20 verschillende spelletjes aanbieden aan onze kinderen. De zuur verdiende puntjes konden in de prijzenwinkel omgeruild worden voor leuke hebbedingetjes.  Tussendoor konden we eventjes pauzeren met een ijsje, smoutebollen, frietjes en bijhorende hapjes.  Voor winstcijfers is het nog wat vroeg. Meer info bij een volgende nieuwsbrief.  Het Feestcomité wenst dan ook het voltallige schoolteam & alle vrijwillige helpers expliciet te danken voor hun grenzeloze vrijwillige inzet om - voor of achter de schermen - van het afgelopen weekend een echt succes te maken. We zijn fier dat we op zo'n fantastisch team konden rekenen.  

   2. Activiteiten Schooljaar 2016-2017.  Noteer alvast volgende activiteiten in jullie agenda : 
 zondag 25 september 2016 : Wandelzoektocht - rond De Velpe in Opvelp (Bierbeek) 
 zaterdag 22 april 2017 : Plantendag - Kloosterstraat 
 zaterdag 24 juni 2017 : Kinderfuif  - 't Stichelke Lovenjoel 
 zondag 25 juni 2017 : Vlaamse Kermis - School  



 3. Wandelzoektocht 25 september 2016  
Meer concrete info en inschrijvingsformulieren worden begin van het schooljaar via de kinderen 
meegegeven. 

  
Het Feestcomité wenst iedereen alvast een zonnige & prettige vakantie ! 

 

  
Ouderraad 
 
Samenstelling bestuur ouderraad 2016-2017 
Caroline en Stefan stellen zich beide kandidaat als voorzitter. Nausikaa is kandidaat voor secretaris, Bart voor penningmeester.  Er zal een verkiezing plaatsvinden van het bestuur tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar (26 september). Indien er nog leden zijn die zich voor een van deze taken wensen kandidaat te stellen, graag een mailtje naar Nausikaa voor 30 juni 2016. 
Vergaderingen 2016-2017 

- Volgende vergadering (om 20.15 in de leraarskamer): 
o Maandag 26 september 2016 
o Maandag 28 november 2016 
o Maandag 6 maart 2017 
o Maandag 15 mei 2017 

Data andere activiteiten 
Onthaaldag: maandag 29 augustus. Zaterdag 19 november 2016: kaas en wijnavond in Ave Regina Klusdagen van ouderraad:  zaterdag 22 oktober 2016 10u – 14u en zondag 19 maart 2017 14u-18u. 



SCHOOLKALENDER SCHOOLJAAR 2016 – 2017 
 1ste trimester: 29-08-2016: Onthaalavond van 17.00 uur tot 19.00 uur Tijdens de maand september: Klasvergaderingen  01-09-2016: Eerste schooldag 07-09-2016: Leren leren (3de graad) 18-09-2016 t.e.m. 23-09-2016: Zeeklassen 4de leerjaar 25-09-2016: Wandelzoektocht 26-09-2016: Ouderraad 27-09-2016:  Scholenveldloop 29-09-2016: Schoolrekening  07-10-2016: Vrijaf  17-10-2016: Fotograaf (klas en individueel) 19-10-2016: Oudercontact kleuterschool  20-10-2016: Oudercontact kleuterschool  20-10-2016: Schoolrekening*  22-10-2016: Klusdag Ouderraad van 10 uur tot 14 uur 26-10-2016: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 26-10-2016: Oudercontact lagere school  27-10-2016: Oudercontact lagere school   28-10-2016: Rapport 29-10-2016 tot en met 06-11-2016: Herfstvakantie  11-11-2016: Wapenstilstand (geen school) 19-11-2016: Kaas-en wijnavond 28-11-2016: Ouderraad  30-11-2016:  Pedagogische studiedag  05-12-2016: Inpakavond 06-12-2016: Sint op school 15-12-2016: Schoolrekening 21-12-2016:  Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 22-12-2016: Eucharistieviering 23-12-2016:  Rapport 24-12-2016 tot en met 08-01-2017: Kerstvakantie  2de trimester:  09-02-2017: Schoolrekening  22-02-2017:  Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 22-02-2017: Oudercontact lagere school 23-02-2017: Oudercontact lagere school 25-02-2017 tot en met 05-03-2017: Krokusvakantie  06-03-2017 tot en met 10-03-2017: Bosklassen 3de graad 08-03-2017: Oudercontact kleuterschool 09-03-2017: Oudercontact kleuterschool 19-03-2017: Klusdag Ouderraad van 14 uur tot 18 uur 



23-03-2017: Schoolrekening 29-03-2017: Eucharistieviering 29-03-2017: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 31-03-2017: Rapport  01-04-2017 tot en met 17-04-2017: Paasvakantie  3de trimester:  19-04-2017 t.e.m. 21-04-2017: Goudzoekersklassen 1ste graad 22-04-2017: Plantendag  02-05-2017: Pedagogische studiedag 11-05-2017: Schoolrekening* 15-05-2017 tot en met 19-05-2017: Zeeklassen 3de leerjaar 15-05-2017: Ouderraad  24-05-2017: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 25-05-2017 tot en met 28-05-2017: Hemelvaartweekend  05-06-2017: Pinkstermaandag 21-06-2017: Oudercontact kleuterschool  22-06-2017:  Oudercontact kleuterschool 22-06-2017: Schoolrekening  24-06-2017: Kinderfuif 25-06-2017: Vlaamse Kermis 26-06-2017: Vrijaf 27-06-2017: Oudercontact lagere school 28-06-2017: Oudercontact lagere school 28-06-2017: Fietsenrace 29-06-2017: Receptie 6de leerjaar 30-06-2017: Eucharistieviering + Rapport + Receptie 3de kleuterklas (tot 12.00 uur)  Het schoolteam wenst u een onvergetelijke vakantie! 

  


