25 maart 2016
Stilstaan bij wat er gebeurd is…
Verdergaan na wat er gebeurd is…

Gedachten, verdriet, hoop, intense verbondenheid…
Meer nog dan anders…
Jij, ik, wij
Samen

Herinnering!

Herinnering!

Herinnering!

Herinnering!

- zaterdag 16 april: Plantendag
- woensdag 27 april: Strapdag
- donderdag 5 mei: Hemelvaart
- Vrijdag 6 mei: Brugdag
Wist je dat…
… er nog steeds banken en stoelen te verkrijgen zijn, mits het betalen van een vrije bijdrage?
… de banken en picknicktafels die we konden kopen met de opbrengst van de kaas-en wijnavond op
school zijn toegekomen?

Nieuws uit de klassen

Het derde leerjaar ging op 6 januari driekoningen zingen, achteraf beslisten de kinderen dat ze het geld
aan het Gambia-project zouden geven. 's Middags gingen Arthur en Ruben ook nog zingen, zij schonken
ook een bedrag. Anna en Hannah gingen gisteren (16 maart) wafeltjes verkopen, ook hun winst mag "in de
waterput".

Maandag 14 maart hadden we een afspraak in het
Beestig Bos bij de Vrienden van Heverleebos....nee,
niet in een echt bos, maar een tentoonstelling in
het gemeentehuis van Heverlee! Als echte
eikelmuizen en bosmuizen kropen we door de tunnel
naar juf Lydia. Zij leerde ons vele dingen over
deze muizen, maar ook over de vuursalamander, de
mestkever en de hazelworm. Filmpjes, puzzelen,
vertellen, kijken en voelen, proeven en
knutselen...wat een heerlijke ontdekkingstocht was
dat!
De leerlingen van 1A

Nieuws uit de kleuterschool

Sponsortocht Gambia
Vrijdag 18 maart trokken alle kleuters hun warmste jas, muts en sjaal aan om te wandelen ten voordele van
Afrika.
“De kindjes in Afrika hebben dorst meester, en wij gaan daarvoor zorgen eh.”

Het ijskoude weer hield ons niet tegen! Met een lege drinkbus in de hand, gingen we op stap in de
Kloosterstraat, op zoek naar water!
“Gaan wij ook op blote voeten, zoals Aminata?”
Dankzij de gastvrijheid van de familie Enis, konden we elke drinkbus vullen met water.

“Ons water is proper, wij krijgen daar geen buikpijn van hé juf!”

Gemotiveerd door alle gesponsorde centjes en een aanmoedigend samenhorigheidsgevoel zorgden ervoor
dat we allen veilig terug op school raakten…met een volle drinkbus water!

“Gelukkig hebben wij een kraantje in de klas!”

Familienieuws
Juf Stefanie kreeg een dochter genaamd, Liv.
Marie (juf Hilde) en Max Lawton (juf Kristel) (dochter en zoon van juf Lien) kregen een broer
genaamd, Louis.
Proficiat aan de families!

Wij melden het overlijden van…

… de vader van juf Bie.
… de schoonmoeder van juf Kristel.
Veel sterkte aan de families.

Ouderraad

Graag laten we jullie weten dat jullie met al jullie vragen, suggesties, enz. terecht kunnen op ouderraad@sintpietersschool.be. Wensen jullie het volledige verslag van de vergaderingen digitaal te ontvangen, stuur dan een
mailtje naar nausikaa.vanhoornick@gmail.com.
Volgende vergadering
Dinsdag 10 mei 2016 20u15 in de leraarskamer. Iedereen welkom!

Werkgroep Verkeer : Samen naar een verkeersveilige(re) school
Begin dit schooljaar zijn we samen een engagement aangegaan om een veilige(re) schoolomgeving te creëren voor
onze kinderen. Alle kinderen kregen een fluo-hesje van de school. Op enkele onaangekondigde momenten werden
de kinderen in het kader van de FLITS! actie aan de schoolpoort gecontroleerd en beloond. We zijn verheugd te
kunnen melden dat het overgrote deel van de kinderen deze hesjes praktisch dagelijks draagt. Mogen wij iedereen
herinneren om de hesjes altijd op zak te hebben, zodat ze ook bij schooluitstappen kunnen gebruikt worden. Dank
aan de kinderen en ouders om op deze manier bij te dragen aan de zichtbaarheid van onze leerlingen!
Wij zijn ook heel blij te kunnen melden dat bij de provincie een Dr. Mobi subsidie bekomen werd van maar liefst
5000 Euro. Met deze subsidie wil de provincie scholen ondersteunen die zich engageren voor een veilige en
milieuvriendelijke schoolomgeving. Er werden dankzij deze subsidie al enkele aankopen gedaan en er zullen er de
volgende weken nog volgen. Enkele fietshelmen en hesjes werden aangekocht voor leerkrachten die op uitstap
gaan, kleuterfietsjes (driewielers, strijdwagens en loopfietsen) zullen zorgen voor het verbeteren van de
fietsbehendigheid, de fietsenstalling zal uitgebreid worden met extra plaatsen, krijgt verlichting en wordt opgefrist
met verse houtsnippers en tot slot werden de handleidingen van Octopusland aangekocht voor verkeerseducatie.

Mobiliteit en milieu is een gezamenlijke taak van kinderen, leerkrachten, school en ouders. Daarom werd voor de
kerstvakantie via een ouderbevraging gepolst naar wat er leeft bij de ouders. De enorme respons (142 ingevulde
vragenlijsten!) leert ons alvast dat ook de ouders begaan zijn met wat er in en om de school gebeurt op vlak van
verkeersveiligheid. We zullen de komende weken en maanden onze handen vol hebben om alle resultaten, tips en
pijnpunten te bekijken en samen met gemeente en politie een plan opstellen om werk te maken van het verbeteren
de schoolomgeving. Het verwerken van de gegevens en omzetten in actiepunten zal dus nog wat werk vragen, maar
hieronder kunnen we alvast enkele cijfers meegeven. Alvast bedankt voor jullie input!

Tot slot nog enkele lentetips van de werkgroep verkeer: Verkies stappen of trappen, draag steeds je fietshelm en
hesje en zorg dat je fiets in orde is. Binnenkort komen de STRAPdagen er weer aan.
Noteer alvast 27 april en 18 mei in jullie agenda, of beter nog: kom elke dag strappend naar school!
Wil je als ouder je steentje bijdragen binnen de werkgroep verkeer of sporadisch als helpende ouder, laat het ons
dan weten, of registreer u vrijblijvend op www.verkeersouders.be.
Laat ons allen samen zorgen voor een verkeersveilige(re) school en omgeving!
Afgelopen Activiteiten

1.
Er kwamen 75 geïnteresseerden opdagen, die die avond een heel interessante uiteenzetting hebben mogen
meemaken.
2. Wafel en truffelverkoop

Super ! Er werden dit jaar 1190 stuks verkocht. Dit is net iets
minder dan vorig jaar, maar zeker een mooie hoeveelheid die we
volgend jaar opnieuw willen herhalen.
Met de winst kunnen we een deel van de transportkosten van de
openluchtklassen bekostigen.

3. Klusdag 20 maart
Wij danken de leerkrachten en ouders die de handen uit de mouwen hebben uitgestoken om een aantal taken tot
een goed einde te brengen.

Geplande Activiteiten
Op 17 mei 2016 om 20u wordt door de ouderverenigingen van Bierbeek een informatieavond georganiseerd over
“Kiezen voor talent”. Deze avond wordt verzorgd door Luk Dewulf en zal doorgaan in de polyvalente zaal van De
Borre. Hou deze avond alvast vrij in je agenda, meer informatie volgt nog.
Verder hebben we in avant-premiere ook al de datum voor voor de volgende kaas en wijnavond: 19 november 2016.

Het schoolteam wenst iedereen een prettig

paasweekend en een deugddoende vakantie toe!

Feestcomité

We organiseren dit jaar voor de 20° keer de PLANTENDAG.

Naar jaarlijkse gewoonte nemen zowel professionele plantenkwekers als hobbyisten deel aan de
plantendag.

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 en een heus hotdogkraam & aardbeien-kraam.
Deze 20° editie is een

Onze burgemeester zal de plantendag alvast officieel komen openen.
Daarnaast hebben we dit jaar ook een springkasteel en een fanfare voorzien en een speciale
wedstrijdvraag.
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).

Een niet te missen gezellig familie-uitstapje !
Het organiserend feestcomité heten u en uw familie, vrienden, buren, sympathisanten,... alvast van
harte welkom.
En wist u dat...
Het feestcomité ondertussen ook al volop begonnen is aan de organisatie van de :
* jaarlijkse Kinderfuif, voorzien op zaterdag 25 juni
thema : Middeleeuws Bal - Ridders & Prinsessen
lokatie : t' Stichelke te Lovenjoel

* Vlaamse kermis,met bbq, voorzien op zondag 26 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 ZALIG & DEUGDDOENDE
PAASVAKANTIE TOE.

PLANTENDAG

Georganiseerd door het feestcomité van de Sint-Pietersschool.

Zaterdag 16 april 2016
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
T.v.v. de St.-Pietersschool
Gratis ruime parking aan garage Van Rompaey.
Niet op de openbare weg gooien.

