Nieuwsbrief Sint-Pietersschool - 30 juni 2021

Vakantie!!!
Trek je erop uit
of blijf je lekker thuis?
Wat je ook doet,
geniet
met een glimlach op je snoet!

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe!
We zien jullie graag terug op woensdag 1 september!
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Wist je datjes uit de kleuterschool:
Wisten jullie dat ...
- ... wij houden van vrolijke-vriendjes-vrijdag?
- ... wij al eens kennis maakten met de nieuwe
juf en meester?
- ... wij ook eens bij elkaar gaan spelen?
- ... wij een ijsje gingen eten bij mamie Bie toen
het zo warm was?
- … wij enorm genoten hebben van de
fietsenrace op de speelplaats?
- ... de kindjes van de derde kleuterklas al eens
gingen oefenen in het eerste leerjaar?
- ... we gingen picknicken aan de overkant van de
school?
- ... we gaan wandelen zijn met Molly tijdens de
uitstap naar de boerderij ?

Gedicht
Vandaag is het lekker warm
Stappen, stappen
tot ik niet meer kan.
Heel goed kijken
wat ik allemaal zie.
Puffen, puffen
tot op het gras van mamie Bie.
Wat hoor ik daar?
De auto van juf Kristel…
Een koffer vol met ijsjes!
Papiertje eraf en…
likken, likken maar!

Musical ‘ Sprookjeshutsepot’ 3e lj.
Vlak voor de paasvakantie vernamen we dat de zeeklassen niet konden doorgaan.
Dat was een domper. We bleven echter niet lang bij de pakken zitten. Een musical
lonkte, ‘Sprookjeshutsepot’.
We lazen het verhaal, verdeelden de rollen en gingen aan de slag. Een decor werd
geknutseld, de liedjes werden aangeleerd en de teksten werden uit het hoofd
geleerd.
We durfden er niet op te rekenen dat de ouders zouden mogen komen kijken en
namen het zekere voor het onzekere. Zo kwamen we terecht bij de familie Doyen.
Zij wilden alles filmen.
De liedjes werden apart opgenomen. Scènes werden ingeoefend al dan niet met een
micro…
Op zaterdag 5 juni was het de grote opnamedag. Van ’s morgens tot ’s avonds
werden de
kinderen geschminkt door enkele (groot)ouders. De ene scène na de andere
werd opgenomen door drie verschillende camera’s.
Alle kinderen zetten hun beste beentje voor.
Nadien plakte de familie Doyen alle scènes aan elkaar tot een prachtige film.
Wat zijn we fier op het resultaat!
Gelukkig mochten we deze film toch aan de ouders (in klasbubbel) laten zien.
Het werd een fantastische avond.

De laatste weken in het derde leerjaar:
● Het spel ‘De mol’
Noah wou graag ‘De mol’ spelen in de klas.
Samen met de meester herwerkte hij dit spel.
In beide klassen zaten twee mollen.
Dag na dag kwamen er opdrachten, verdienden
ze ‘mols (geld)’, kregen ze een vrijstelling of
vielen af.
In de tuin van de meester werd het slotspel
gespeeld. Zo kenden we de winnaars van
het spel.
We vierden ook de verjaardag van de meester.
Het was een bijzonder fijne dag.

● Bezoek aan de zandgroeve in Korbeek-Lo
Guido en Annemie kochten een aantal jaren geleden dit domein en brachten er
wat niveauverschillen in aan. Nadien lieten ze vooral de natuur hun werk doen.
De biodiversiteit
is er groot. De kinderen genoten van de enthousiaste verhalen van Guido, van
het lekkere water met o.a. munt en van de prachtige natuur in en rond de
vijver.

● Spelen met klei en slangen met papier-maché
In de klas van meester Didier leefden de kinderen zich uit met klei.
Ze maakten wonderlijke figuurtjes.
In de klas van juf Christine gingen ze aan de slag met kranten en
behangerslijm. Sssssss…

● We waren welkom in de tuin van Anna en van Nina. (3A ook in de tuin van
Romy)
Dat was telkens bijzonder fijn! Dank je wel!

Brood bakken
door meester Jonas
Op 10 juni was het dan eindelijk zo ver… Na maanden wachten konden en mochten we weer
‘uit ons kot’. We gingen een hele dag naar Bokrijk! Een vlotte busreis bracht ons tot in één van
de grootste speeltuinen van België. Heerlijk om daar te ravotten, glijden, springen, klimmen,
rennen, draaien, graven, …
Een gids leidde ons rond tussen de oude gebouwen van Bokrijk. Zo zagen we hoe de mensen
vroeger leefden. We volgden ook de weg van graan tot brood én mochten zelf een broodje
bakken in het atelier. “De leukste dag van het schooljaar” volgens sommigen!

Het vierde leerjaar op z’n best

Op stap in Leuven :
iedereen moest iets vertellen over een standbeeld of een bekend gebouw.

Op de boerderij leerden we veel over het leven van een koe.
Boer Dirk leerde ons hoe je een echte koe kan melken.

Een bezoek aan Hidrodoe bood heel veel leerkansen en was met momenten erg nat.

Vlaamse Kermis
door Juf Anneleen

De kinderen keken er reeds lang naar uit: de Vlaamse Kermis! Eindelijk zouden ze terug
kunnen spelen, punten verzamelen, prijzen kiezen, … Het werd een iets andere editie.
Ouders mochten immers niet mee komen genieten. Elk kind kreeg een speelkaart. Zoals
gewoonlijk konden ze verschillende spelletjes gaan spelen. Daarnaast konden ze genieten
van een hapje, drankje, schminksessie, springsessie en stille fuif sessie. Op het einde mocht
iedereen één prijs kiezen. De vele blije gezichten op het einde waren voor ons de kers op de
taart. En juf Maggy? Zij keek en zag dat het goed was!
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Organisatie 2021 - 2022
klas meester Johan schuift door naar meester Johan en juf Inneke
klas juf An schuift door naar juf Kristel
klas juf Inneke schuift door naar juf Lief
groep 1 van de huidige tweede kleuterklas gaat naar juf Sofie en juf Katrien
groep 2 van de huidige tweede kleuterklas gaat naar juf An
kinderverzorging: juf Inneke en juf Sofie
zorgjuf: juf Katrien
gym: meester Evert
klas juf Sofie schuift door naar juf Ragna
klas juf Marina en juf Katrien schuift door naar juf Natasja
klas van juf Ragna en juf Katleen schuift door naar juf Katrien en juf Katleen
groep 1 van het huidige tweede leerjaar gaat naar meester Didier
groep 2 van het huidige tweede leerjaar gaat naar juf Christine
klas van meester Didier schuift door naar meester Lieven
klas van juf Christine schuift door naar juf Ingrid en meester Jonas
groep 1 van het huidige vierde leerjaar gaat naar juf Kaat en meester Jonas
groep 2 van het huidige vierde leerjaar gaat naar juf An
klas van juf Kaat en juf Bernadet schuift door naar juf Martine
klas van An schuift door naar juf Stefanie en meester Jonas
zorgjuf onderbouw: juf Marina
zorgjuf bovenbouw: juf Bernadet
gym: meester Evert
aanvangsbegeleiding: meester Jonas
administratie: juf Els
directeur: juf Anneleen
ICT: meester Frank
preventie-adviseur: juf Stefanie
zorgjuf ontwikkelingsvoorsprong: juf Bie

Kalender 2021 - 2022
1ste trimester
maandag 30 augustus: Onthaalavond van 17.30 uur tot 18.30 uur
in de loop van de maand september: Klasvergaderingen
woensdag 1 september: Eerste schooldag
vrijdag 17 september: Nationale strapdag
vrijdag 24 september: Facultatieve vrije dag (géén school)
maandag 27 september: Fotograaf
dinsdag 28 september: Scholenveldloop - Ouderraad
donderdag 7 oktober: Facturatie*
woensdag 27 oktober: Kijkdag instapklas
vrijdag 29 oktober: Rapport 1
van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november: Herfstvakantie
dinsdag 9 november: Oudercontact LS
woensdag 10 november: Oudercontact LS
donderdag 11 november: Wapenstilstand (géén school)
vrijdag 12 november: Pedagogische studiedag (géén school)
dinsdag 16 november: Oudercontact KS
woensdag 17 november: Oudercontact KS
maandag 29 november: Ouderraad
maandag 6 december: Sint op school
zaterdag 11 december: Ophaalmoment wijnverkoop
woensdag 15 december: Ophaalmoment wijnverkoop
donderdag 16 december: Facturatie
woensdag 22 december: Kijkdag instapklas
van vrijdagmiddag 24 december tot en met zondag 9 januari: Kerstvakantie

2de trimester
woensdag 26 januari: Kijkdag instapklas

vrijdag 4 februari: Rapport 2
dinsdag 8 februari: Oudercontact LS
woensdag 9 februari: Oudercontact LS
dinsdag 15 februari: Grootouderfeest @ de borre
dinsdag 22 februari: Ouderraad
woensdag 23 februari: Kijkdag instapklas
van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart: Krokusvakantie
woensdag 9 maart: Oudercontact KS
donderdag 10 maart: Oudercontact KS
woensdag 16 maart: Pedagogische studiedag (géén school)
donderdag 24 maart: Facturatie
zaterdag 26 maart: Schoolactiviteit
woensdag 30 maart: Kijkdag instapklas
vrijdag 1 april: Rapport 3
van zaterdag 2 april tot en met maandag 18 april: Paasvakantie

3de trimester
maandag 2 mei: Pedagogische studiedag (géén school)
maandag 16 mei: Ouderraad
donderdag 18 mei: Facturatie*
van donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei: Hemelvaartweekend
woensdag 1 juni: Oudercontact LS
donderdag 2 juni: Oudercontact LS
maandag 6 juni: Pinkstermaandag (géén school)
woensdag 8 juni: Oudercontact KS
donderdag 9 juni: Oudercontact KS
donderdag 23 juni: Facturatie
zaterdag 25 juni: Kinderfuif
zondag 26 juni: Vlaamse Kermis
maandag 27 juni: Facultatieve vrije dag (géén school)
woensdag 29 juni: Fietsenrace - Receptie 6de leerjaar
donderdag 30 juni: Laatste schooldag tot 12.00 uur - Rapport 4 - Receptie 3de kleuterklas

Belangrijk om weten:
na de herfstvakantie: start wijnverkoop (afhaalmomenten zie in kalender)
na de krokusvakantie: start wafel- en truffelverkoop (afhaal na de paasvakantie)
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