25 oktober 2019
Gedichtjes geschreven tijdens de Break-uit-de-schoolweek

rood

roos

een tomaat

mijn hart

met veel pitjes

in mijn lijf

ik smijt ze weg

tot over mijn oren

woedend

verliefd

(Yarne uit klas 2B)

(Merle uit klas 2A)

Data om te noteren

- woensdag 6 november: Oudercontact lagere school
(onderbouw: in de klas - bovenbouw: in de gymzaal)
- donderdag 7 november: Oudercontact lagere school (in de gymzaal)
- maandag 11 november: Wapenstilstand (geen school)
- woensdag 13 november: Oudercontact kleuterschool (in de klas)
- donderdag 14 november: Oudercontact kleuterschool (in de klas)
- week van 18 tot en met 22 november: Doorlichting (zie verder in deze nieuwsbrief)
- woensdag 20 november: Pedagogische Studiedag (geen school)
- maandag 25 november: Ouderraad om 20.15 uur
- donderdag 5 december: Inpakavond
- vrijdag 6 december: Sint op school
- woensdag 18 december: Kijkdag instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur
- donderdag 19 december: Eucharistieviering met Vredeslicht (zie verder in deze
nieuwsbrief)
- vrijdag 20 december: Rapport

Nieuws uit de klassen

De break-uit-de-schoolweek zit er op. Tijdens het #dinnerforschool kon je via de
tentoonstelling een glimp van die week opvangen. Alle foto’s en filmpjes zullen we zo snel
mogelijk beschikbaar maken. Op dit ogenblik zijn er nog gesprekken voor een nieuwe
ICT-coördinator aan de gang. We willen graag in overleg met hem of haar de best mogelijke
manier kiezen om al deze foto’s en filmpjes beschikbaar te maken.
Het resultaat van de groep die een reportage mocht maken, kan je vinden op de volgende
website:

Het derde leerjaar
112 – Brandweer - 112 - Tienen
We zijn tijdens de ‘Breek-uit-de-schoolweek’ naar de brandweer geweest. We hebben er eerst
een quiz gedaan.
Daarna zijn we van de paal gegleden. Je moest niet hoor.
Er stond ook een ziekenwagen. Daar zijn we in gaan kijken.
We mochten met water spuiten. Wat een straal! Je kon er zelfs een regenboog in zien.
Tot slot mochten we in het bakje van de kraanwagen. We gingen wel 10 m omhoog!
Ayco & Arwen

De Kruidtuin – Leuven
We zijn met de bus naar de Kruidtuin gegaan.
Daar hebben we veel over planten geleerd.
Nu weten we hoe je een ananas moet planten.
We hebben ook cactussen en een katoenplant
gezien. Sommige planten zaten in bakken met
wieltjes om ze van buiten naar binnen te schuiven
voor de winter.
Andere planten stonden in warme serres.
We zijn met zes kinderen rond de stam van
een boom gaan staan!
Vraag: Hoeveel m zou dat zijn?
Wat een leuke dag!
Lotte & Linde

Schapenboerderij – Meensel-Kiezegem
We gingen naar de schapenboerderij. Daar stonden
meer dan 200 schapen. We gaven ze hooi. De schapen
vonden het lekker!!
Daarna mochten we melk proeven en een ijsje eten.
Het was super!
Nore & Femke

Bruulbos – Lovenjoel
Na een uur wachten op de bus zijn we naar het bos getrokken.
Daar hebben we kikkers, vogels, duizendpoten en teken gezien.
We vonden er ook elfenbakjes en tondelzwammen.
Met takken hebben we een brug gebouwd bij de rivier.
We hebben een bosvriendje geboetseerd voor Egon.
Weetjes: Mos pakt water op.
De hulst heeft bovenaan geen stekels aan zijn blaadjes.
De Amerikaanse eik heeft kleine wortels.
Lenn & Manno

Smoothies
We hebben in de klas smoothies gemaakt. Sommige kinderen hadden recepten gezocht.
Daarna hebben we ze mogen proeven. Ze waren super lekker.
Wis en Margot
Knutselen – tot 1 000
We hebben in het derde leerjaar al veel geknutseld.
We hebben wc- en keukenrolletjes verzameld en ook geverfd.
Ondertussen zijn we ook aan het rekenen.
Er zijn er al meer dan 700 klaar. Nog even en we zijn aan 1 000!!!
Meïssa

14/10/2019

Werkdag in de Snoekengracht
Van Ella V. (6de leerjaar)

Vandaag gingen wij naar natuurgebied De Snoekengracht te Boutersem waar we aan
natuurbeheer hebben gedaan. We moesten daar hooi en grassen opscheppen en op
draagberries (of taxi’s) leggen om het dan op grote hooihopen te verzamelen.
Het werk was zwaar (vooral de draagberries afvoeren) en vermoeiend, maar we hebben
hard doorgewerkt en we hebben bijna de helft van het veld kunnen afwerken. We
hebben ook veel kikkers gezien en/of gevangen.
Er waren ook schapen. Niet op het veld waar wij werkten, maar op het veld ernaast. De
velden

werden

gescheiden

door

een

klein

stukje

bos

en

een

hekje.

Het schapenras heet Wildshire horns en is een oud schapenras uit Engeland waarbij
zowel de mannetjes (rammen) en de vrouwtjes (ooien) horens hebben en de dieren
weinig wol hebben, zodat er ook minder werk aan is.

Herfstwandeling instapklas en 1ste kleuterklassen.
Op woensdag 16 oktober gingen we met onze laarzen of wandelschoenen aan op stap.
We gingen op ontdekkingstocht naar ‘de herfst’. Maar wat is ‘herfst’ waar alle mama’s, papa’s,
oma’s, opa’s en alle andere grote mensen over spreken? Al gauw ontdekten we dit. We zagen heel
veel verkleurde en vallende bladeren van de bomen en stapten er door. We hoorden de wind blazen
en voelden de regen. We keken naar heel veel paddenstoelen en misschien wel enkele kabouters,
we kropen door allerlei struiken en roken de herfstlucht. Dit alles mochten we beleven in de tuin van
Anna en Willem. Dankjewel hiervoor. Wat een beleving!

Week van 18 tot en met 22 november: Doorlichting
In de week van 18 november strijkt er een doorlichtingsteam neer in onze school. Dat
scholen het bezoek van “de inspectie” krijgen is niet nieuw. Wel is er het één en ander
veranderd in de doorlichtingsaanpak. Afgelopen dinsdag werd deze aanpak aan het
leerkrachtenteam voorgesteld. Voor u als ouder verandert er niets en ook voor de kinderen
gaan de activiteiten en lessen hun gewone gang.
Tijdens de ouderraad van maandag 25 november zullen we het verloop van de week
schetsen en al een tip van de feedback die we gekregen hebben oplichten. Het definitieve
doorlichtingsverslag volgt immers pas enkele dagen na het einde van de doorlichtingsweek.
Familienieuws
Overlijdens
-

Mia Luyten, grootmoeder van juf Stefanie.
Guido Wijnants, grootvader van juf Trix.
Maria Adams, grootmoeder van meester James.
Maria Hermans, overgrootmoeder van Lena De Roover (3de kleuterklas).
Roger Nijs, grootvader van Nolan (4de leerjaar) en Ilko Nijs (1ste leerjaar).

Wij wensen de families veel sterkte toe.

Geboortes
-

Leon Brouwers, broer van Sophia (instapklas).
Daan Mellemans, broer van Linde (6de leerjaar), Kasper (4de leerjaar) en Wout (1ste
leerjaar).

Van harte proficiat!
Overzicht klasouders

instapklas (meester Johan): Marjolein Ooms (mama van Mia)
1ste kleuterklas (juf An): Elke Coessens (mama van Rose)
1ste kleuterklas (juf Inneke): Bruno Sas (papa van Cedric en Paulien) en Petra Vanhoutte
(mama van Ada)
2de kleuterklas (juf Kristel): Sara Lecoutere (mama van Julie L.)
3de kleuterklas (juf Sofie): Elisabeth Jordens (mama van Helena) en Leen Delang (mama
van Daan)
3de kleuterklas (juf Lief): Lindsey Vanderhulst (mama van Félien)
1ste leerjaar A (juf Katleen): Greet Van Rompaey (mama van Nore) en Katrien Goris (mama
van Amelie)
1ste leerjaar B (juf Ragna/ juf Lindsay): An Huysmans (mama van Thomas) en Sara
Lecoutere (mama van Simon)
2de leerjaar A (juf Anneleen en meester Jonas): Erwin Maes (papa van Romy)
2de leerjaar B (juf Katrien en meester Jonas): Ann Lavrysen (mama van Nina H.) en Joyce
Meulemans (mama van Vinz)
3de leerjaar A (meester Didier): Lindsey Vanderhulst (mama van Femke)
3de leerjaar B (juf Christine en juf Trix): nog geen klasouder

4de leerjaar A (meester Lieven): Mario Smet (papa van Willemijn)
4de leerjaar B (juf Ingrid): Ilka Fidlers (mama van Merijn)
5de leerjaar A (juf Kaat en juf Trix): Anoeschka Schroeyers (mama van Annalyssa) en Sigrid
Donné (mama van Chloé)
5de leerjaar B (juf An): Hilde Devijver (mama van Elise) en Annelies Van Impe (mama van
Gust)
6de leerjaar A (juf Martine): Caroline Stout (mama van Mathias)
6de leerjaar B (juf Stefanie en juf Trix): Nele Peersman (mama van Febe)

Sportsnack voor 3de kleuterklas

Sportsnack staat voor SPORTIEVE NASCHOOLSE A
 CTIEVE KIDS. Plezierbeleving en recreatief bewegen staan
centraal en de lessen worden aangepast aan de leeftijd, de ontwikkeling en de interesses van de kinderen. De
school vindt het fijn om op deze manier extra sportmogelijkheden aan te kunnen bieden tijdens de uren van de
naschoolse opvang, dit in samenwerking met Moev & Sport Vlaanderen en onder deskundige begeleiding van
juf Ann (mama Nina 2B).
Eind vorig schooljaar werd al een eerste reeks SportSnack aangeboden aan de kinderen van de eerste graad in
de sportzaal van de school. De eerste weken van dit schooljaar werd dit verder gezet met een extra uurtje
de
sport voor de leerlingen van de eerste graad. Over enkele weken zijn de kids van de 3 kleuterklas aan de
beurt en later de groteren. De kleuters krijgen hierover een brief mee om in te schrijven.

Ouderraad

Op 25 september kwam de ouderraad voor het eerst samen dit jaar.
De verschillende werkgroepen werden heropgestart.

Feestcomité

De eerste activiteit is alweer achter de rug.
Zaterdag 19 oktober was de eerste editie van het
eetfestijn #Dinnerforschool.
305 personen kwamen eten en 18 maaltijden werden
afgehaald.
In totaal werden er 100 ribben en 85 kippen verkocht.

Dankjewel om zo talrijk aanwezig te zijn.
Dankjewel aan alle helpende handen: ouders, leerkrachten, directie, feestcomité en
ouderraad.

Wijnverkoop

De wijnverkoop ondersteunt de school bij aankopen waar normaal geen of minder budget
voor is.

Dit jaar zal de opbrengst gaan naar de uitbreiding van
de klasbibliotheken met extra informatieve boeken.
Ieder kind zal er dus mee van kunnen genieten.

Tijdens #Dinnerforschool werden de wijnen voorgesteld. Dit wil zeggen dat de webshop
geopend is en dat jullie kunnen bestellen tot 29 november. De wijnen kunnen dan afgehaald
worden op 7 en 11 december. Ideaal om uw voorraad voor de feesten aan te vullen.
Bestellen kan via https://www.wijnverkoop.online/
Uitgelicht voor dit jaar:
-

Dit jaar bieden we opnieuw een tweede prestigieuze Cava aan en de heerlijke Porto!
Maar liefst 2 nieuwe, te ontdekken witte wijnen.
Ook het assortiment rode wijn werd aangevuld met 2 nieuwe, uitstekende rode
wijnen.
Met enige trots kunnen we opnieuw de Châteauneuf-du-Pape aanbieden als grote
klassewijn.
Zoals ieder jaar is het aanbod zorgvuldig geselecteerd met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.

-

Bij elke bestelling van 36 flessen, kiest u als geschenk een gratis professionele
kurkentrekker of een set dropstops in houder!
Net zoals vorig jaar hebben we nu ook 4 combipakketten zodat u geen keuzestress
meer moet hebben en kan profiteren van een voordelige prijs.

Thema-avond

Op maandagavond 13 januari 2020 organiseert de ouderraad naar jaarlijkse gewoonte een
Thema-avond. Dit jaar kozen we ervoor om tijdens deze avond het nieuwe leerplan (ZILL)
toe te lichten aan alle ouders. Dit is immers relevant voor zowel de kleuter- als de lagere
school.

Inpakavond

We zoeken nog helpende handen voor onze inpakavond op 4 december om 20u in het
leraarslokaal.
Heeft u vragen of suggesties dan kan u steeds terecht bij uw klasouder of bij iemand van het
bestuur:
Nausikaa Van Hoornick (voorzitter) - Erwin Maes - Nele Peersman - Caroline Stout
Of op ouderraad@sint-pietersschool.be
U bent ook steeds welkom op onze vergaderingen.
Deze vinden plaats op 25 november, 10 februari en 18 mei.
Werkgroep Wijnverkoop

Vorige week kreeg je de folder van de Wijnverkoop mee. Tijdens #dinnerforschool werd de
officiële aftrap van de verkoop gegeven. Je kon ter plaatse de verschillende wijnen en porto
proeven en bestellen.
Kon je niet aanwezig zijn op het eetfestijn, maar wil je wel bestellen? Geen probleem, dat
kan! En wel op de volgende 2 manieren:
-

Je vult het papieren bestelformulier dat je in de folder vond in en bezorgt dit terug
aan de school via de klasleerkracht van je kind of rechtstreeks op het secretariaat.
Je bestelt online via de volgende link: http://www.wijnverkoop.online

Bestellen doe je voor vrijdag 29 november. Afhalen kan op zaterdag 7 december tussen 10
uur en 12.30 uur of woensdag 11 december tussen 11.30 uur en 12.30 uur.
Betalen doe je voor 1 december op het rekeningnummer: BE55 7343 4702 1044 met
vermelding ‘Wijn Sint-Pietersschool, naam, klas oudste kind’
De opbrengst van de wijnverkoop zal gebruikt worden om de klasbibliotheken te verrijken.
In bijlage vind je nogmaals de folder met het aanbod.

Werkgroep Verkeer
verkeer@sint-pietersschool.be

Contact:

Wist je dat…

● … we dit jaar een verkeerscafé organiseren? Elke 1e dinsdag van de maand is
iedereen welkom voor een informele babbel in café het Buurthuis.
● … we dit schooljaar al enkele nieuwe verkeersouders mochten verwelkomen in de
werkgroep? Zij zetten zich in aan de kiss&go en bij uitstapjes of acties georganiseerd
op school.
● … iedereen zich geheel vrijblijvend kan inschrijven als verkeersouder op
www.verkeersouders.be?
● … 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

Een goede start met de Strapdag en
Schoolstraat
De nationale Strapdag was een groot succes in
september. De meeste kinderen kwamen te voet
of met de fiets naar school. In totaal strapten
bijna 400.000 leerlingen uit 1500 scholen mee.
De Kloosterstraat werd op de strapdag ook verkeersvrij gemaakt en hierdoor was er
parkeergelegenheid voor fietsende ouders tegenover de kiss&go strook. Als ouders en
kinderen meer te voet en met de fiets naar school komen, moeten we daar uiteraard ook
plaats voor voorzien. En we zijn blij te mogen aankondigen dat deze parkeerplaats
binnenkort ook gerealiseerd zal worden op de parking tegenover de school.
Op de Strapdag 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. Ditmaal waren er slechts enkelen die hiervan
gebruik maakten. Dit wil zeggen dat de (groot)ouders wellicht zelf alternatieven voorzien
om de kinderen naar school te brengen. Prima toch!

Een goedgevulde fietsenstalling

… en … vrolijk zingende kinderen op de Strapdag.

Na de herfstvakantie start de FLITS campagne: zorg dat je gezien wordt!

Ondertussen blikken we alvast vooruit naar de tweede Octopuscampagne ‘FLITS’.
FLITS wil het autoverkeer in de winter terugdringen en aandacht geven aan zichtbaarheid
en verantwoordelijk verkeersgedrag. FLITS start na de herfstvakantie en loopt tot aan de
krokusvakantie. De campagne wil de verdubbeling van het aantal auto’s in de
wintermaanden tegengaan. En uiteraard… fietsen en stappen is gezond!

Elke leerling krijgt een spaarkaart waarop 4 stickerdelen te verdienen zijn. Zodra de sticker
volledig is, kan er nog een prijs gewonnen worden. We verdienen de stickers via
onaangekondigde FLITSCONTROLES.
Om deze opdracht te vervullen, vragen we ouders om tussen de herfst – en krokusvakantie
minimum 1 keer in de week te voet of met de fiets te komen mét extra aandacht voor
zichtbaarheid (fietslicht, hesje,..). Zo sparen we stempels. Zodra we het aantal leerlingen in
stempels hebben behaald, ontvangen alle kinderen een eerste deelsticker voor op de
Flitskaart.
Met de donkere dagen in het vooruitzicht willen wij iedereen erop wijzen dat het van
levensbelang is om gezien te worden in het verkeer. Autobestuurders zijn nu eenmaal niet
altijd even alert en fietsers niet even zichtbaar. Ook voorbeeldgedrag is van belang.
Wees dus vriendelijk en hoffelijk in het verkeer en zorg dat je GRAAG GEZIEN wordt!

HOW TO KISS&GO?
In een veilige schoolomgeving beperken we het aantal wagens en stimuleren het stappen en
trappen. Kom je toch met de wagen? Parkeer dan verderop (parking Buurthuis,
Pastoriestraat, Tiensesteenweg, …) of maak gebruik van de KISS&GO.
De wat? Wel, de KISS&GO is de parkeerstrook aan de rechterzijde, net voorbij de
schoolpoort.
● Deze zone is tijdens de schooluren voorbehouden voor stationeren.
● Elke ochtend tussen 8u30 en 8u45 staan hier vrijwilligers klaar om kinderen te
helpen uitstappen en begeleiden naar de schoolpoort.

● Laat je kinderen uitstappen langs de kant van de stoep en blijf zelf in de wagen voor
een vlotte doorstroming.
● Ook bij het ophalen van kinderen na school mag niet geparkeerd worden in deze
zone. Maak gebruik van de rij naar Parking Buurthuis.

Elke dag vertrekt er trouwens een rij na school die kinderen tot aan de parking van het
Buurthuis brengt. Je moet vooraf niet inschrijven. De enige voorwaarde is dat ze in de
lagere school zitten.
Vanaf maandag 4 november mogen kinderen die in de 3de kleuterklas zitten en een broer of
zus in de lagere school hebben ook mee met die rij. Hun oudere broer of zus moet hen
onder het afdak komen oppikken en naar de verzamelplaats vooraan brengen.
Dit zijn enkele van onze vrijwilligers die je ’s ochtends paraat kan zien staan aan de kiss&go:

Bettina

Eva

Marijke

… en Liesbet!

Runxia

Fijne vakantie, en tot ziens aan de schoolpoort, of misschien in ons
volgende Verkeerscafé op dinsdag 5 november in café Buurthuis!
De werkgroep verkeer
verkeer@sint-pietersschool.be

Nieuws uit de parochie: het VREDESLICHT komt naar Bierbeek!
Het vredeslicht wordt ieder jaar door een kind in Bethlehem aangestoken. De
Oostenrijkse televisie (ORF) brengt het dan naar Linz in Oostenrijk, van waaruit treinen
het vredeslicht naar alle hoeken van Europa brengt. Het vredeslicht wil een teken zijn
van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid. Dit jaar komt het vredeslicht
naar Bierbeek. Het vredeslicht staat open voor elke religie, politieke en filosofische
strekking die de mensenrechten respecteert.
Tijdens de eucharistieviering op donderdag 19 december zal het vredeslicht in ons
midden zijn. We trekken met onze kinderen naar de kerk van Korbeek-Lo. De leerlingen
van het 2de leerjaar zullen de viering voorbereiden.

Wij wensen iedereen
een deugddoende herfstvakantie toe!

