
 
 
 
 
 
 
           5 februari 2016 
 

Herinnering!  Herinnering!  Herinnering!  Herinnering! 
 - woensdag 24 februari: Oudercontact Lagere school - donderdag 25 februari: Oudercontact Lagere school - dinsdag 1 maart: Infoavond: “Schrik jij soms van je kind?” door Binu Singh om 20 uur - woensdag 9 maart: Pedagogische Studiedag - maandag 14 maart: Ouderraad - woensdag 16 maart: Oudercontact Kleuterschool - donderdag 17 maart: Oudercontact Kleuterschool - zaterdag 19 maart: Klusdag van 14.00 uur tot 18.00 uur - woensdag 23 maart: Kijkdag instapklas - vrijdag 25 maart: Rapport - van zaterdag 26 maart tot en met zondag 10 april: Paasvakantie  
Inschrijvingen  
 

U wenst in te schrijven voor het huidige schooljaar (2015-2016) 
Alle kinderen geboren in 2013 of ouder kunnen inschrijven. Ouders nemen contact op met de school.  
 

U wenst in te schrijven voor het volgende schooljaar (2016-2017) 
 

 FEBRUARI 2016: Voorrangsperiode voor broers of zussen en kinderen van personeelsleden Uw kind krijgt voorrang in de school waar u reeds andere kinderen heeft.  
 Inschrijven kan op alle schooldagen vanaf 22 februari 2016 tot en met 4 maart 2016.  
 Vanaf 25 APRIL 2016: 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 25 april 2016. 



Nieuws uit de klassen 
Wat staat er allemaal in de krant? 
Juf Ingrid en Juf Kristien maakten de leerlingen van de Sint-Pietersschool deze week wegwijs in de wereld van 
de journalistiek. Ze leerden zelf een artikel schrijven en oefenden op het schrijven van een verslag. Om het 
allemaal een beetje echter te maken, gingen wij bij hen langs om alle vragen van de journalisten in spe te 
beantwoorden. En daar hoort natuurlijk een foto in de krant bij. 
15/01/2016 om 08:31 door apl 

  
Journaliste Ann Peeters brengt een bezoekje aan de  Sint-Pietersschool 
Korbeek-lo : een omgekeerde dag 
 
Journaliste Ann Peeters  werd zelf geïnterviewd 
door de leerlingen van het vierde leerjaar. Dit 
vond ze wel een beetje spannend maar ze heeft het 
erg goed gedaan. Ze kon al onze vragen 
beantwoorden. Nu weten we hoe boeiend deze job 

is. Enkele leerlingen die nu ook al graag 
verhaaltjes schrijven, willen later ook wel 
journalist(e) worden.  Op het laatste was er ook 
nog tijd voor : CHEESE   en dat verscheen in de 
krant.

 Hond maakt busritje 
 Op zondag 18 januari om 12:00 nam de hond van Sara K. in Korbeek-lo de bus naar Tienen.  Daar ging Poeffy op een schoot van een mevrouw liggen. In Tienen liep Poeffy uit de bus.   Daarna ging hij naar het asiel.   Maar die mevrouw had een foto gemaakt van de hond. En die had ze op Facebook gezet. Sara haar mama zag de foto op Facebook. Even later belde het asiel naar de mama.  Maar Sara wist er niets van, want ze zat op school.  De volgende ochtend gingen ze de hond halen. En toen was Sara heel blij. 
 RUDI 4A  (naar een waargebeurd verhaal) 



Het aperitiefconcert (door Tine Sorton, 3A) 
 De kinderen van de Sint-Pietersschool hebben hard gewerkt om een tof spectaculair APERITIEFCONCERT in elkaar te steken. 3 weken lang hebben ze er voor geoefend. Iedereen dacht: dit wordt super! 
 Fleur en Linde hebben een heel mooi gedicht opgezegd over ”licht”. Er hebben heel veel leerlingen op een instrument gespeeld of een gedicht voorgedragen. Het is heel leuk geworden. Ze vonden het ook supereng!  Niet alleen de kinderen hebben gezongen. Ook de leerkrachten hebben een heel mooi (en hoog) liedje gezongen. Het liedje heet: Goodnight Sweetheart. Eerst was dat liedje nog een verrassing maar op het aperitiefconcert zelf 
hebben we het natuurlijk wel gehoord. Het was suuuuuuuuuuuuuuper mooi! 
 Het publiek was heel enthousiast. Dat was wel heel leuk. We hebben de moeite zeker voor iets gedaan!  “Zelden heb ik kinderen op een bijna professionele manier, gedichten en liederen weten naar voor brengen als jullie 
kinderen, gisteren.” (Pater Germaan) 
 
 
Grootouderfeest: Het was een héél bijzondere dag ! 
 

                              
Neem zeker een kijkje op de website voor meer sfeerbeelden 
van het fantastische grootouderfeest van de kleuterschool! 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportdag kleuterschool 
 Samen sporten is gezond! 
Maandag 1 en dinsdag 2 februari lieten onze kleuters zich van hun sportiefste kant zien in de borre. 
Dankzij meester Evert en enkele enthousiaste ouders konden alle kinderen zich uitleven in de meest 
uitdagende activiteiten en springkastelen.   Lopen, tikspelen, springen, balspelen, … alles kwam aan bod. 
Moe…maar zeer voldaan keerden ze weer naar school! 

Dank je wel aan alle helpende handen! 



Op stap naar het secundair onderwijs… 
 
In het zesde leerjaar zijn we volop bezig geweest rond het secundair onderwijs. We zijn op bezoek gegaan 
naar een secundaire school, gingen naar de DOE-beurs in de Brabanthal, … Bovendien hielden we een 
secundair dagje op school: elk uur kregen we een andere leerkracht in een ander lokaal. We begonnen zelfs 
met een les Latijn! 
We vinden ook een paar dingen heel spannend, maar kijken er toch ook naar uit! 
 
Het zesde leerjaar. 
 
Gedichtendag 
 Dat foto’s inspireren weten velen al en dat mochten ook de kinderen van klas 2B op donderdag 28 januari ondervinden!  Er was eens een foto: 

  Daar kwamen woorden bij…  waterflesjesblauw  ochtendblauw  bessenblauw  noorderlichtblauw dwaallichtblauw hemelsblauw  mosgroen algengroen kikkergroen zeegroen papierwit krijtwit  wolkenwit spetteren spletsen kabbelen kriebelen prikken bewegen zwiepen zwieren spetters druppels meer  zee rietstengels zeewier als een zweepslag kabbelen zwaaien kleine golfjes  … toen zinnen … 
 de spetters kabbelen in wild water de mosgroene algen zwiepen als een warme zweepslag de wind kabbelt je zwaait het riet uit de zee het ochtendblauwe water kronkelt langs het riet de mannen zwaaien met het zeewier het hemelblauw spettert in mijn ogen ik zie dwaallichtblauw in de hemel/in de zee/in het water/in het zand/in de wolken mijn ogen zijn zo groen als algen  en zo blauw als dwaallichtjes het hemelsblauwe water ruist het wolkenwit spletst langs het groene riet de winden ruisen langs de kleine golfjes de waterwitte druppels bewegen in het zoute water 



 … en uiteindelijk ook een gedicht, maar dat is voor de volgende keer!  



Oproep Afrikaproject 
 
Van 14 tot 25 maart plannen we met de hele school een projectweek rond Afrika. 
We vliegen naar Gambia, waar we een project in New Yundum steunen. We zullen ons inzetten om 
voldoende geld in te zamelen om in de plaatselijke school een waterput te kunnen bouwen. 
 
Tijdens die 2 weken willen we de kinderen ook het hedendaagse ‘Afrika’ echt laten ervaren door allerhande 
workshops. Daarvoor zijn we op zoek naar heel wat helpende handen. 
 
We zoeken ouders, grootouders, familie, vrienden,… die onze kinderen kunnen inwijden in  
Afrikaanse dans, verhalen vertellen of voorlezen, koken, muziek, muziekinstrumentjes maken, kapsels, 
kleding, juwelen, henna, spelletjes, knutselen, enz. 
Zie je zoiets wel zitten of ken je iemand die een workshop zou willen geven of eraan meehelpen? 
Geef je naam dan op bij juf Ingrid van 4B of mail naar ingrid.van.nevel@sint-pietersschool.be. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
Dikketruiendag 

Hou je dikke truien in de aanslag … nee, wij zijn geen nieuwe weervoorspellers 
maar op maandag 15 februari 2016 is het weer zover : Dikketruiendag. Op 
school zal de verwarming een paar graden minder staan. Vergeet dus niet om 
je kapoenen een dikke trui aan te trekken.  
Dikketruiendag : een dag waarop we nog eens extra met onze neus op de 
feiten gedrukt worden, wat de effecten van de opwarming van onze aarde 
kunnen zijn. De kinderen zullen elk op hun niveau uitleg krijgen of werken rond 
klimaatopwarming, broeikaseffect en energieverspilling. 

Dikke dank je wel 
 Het Belgisch Centrum voor Geleidhonden bedankt onze school voor het inzamelen van 311 500 kg dopjes in 2015.  
Wist je dat… 
 … er drie juffen na de vakantie vervangen worden? … juf Lief wordt vervangen door juf Dorien? … juf Lien wordt vervangen door meester Lieven? … juf Stefanie wordt vervangen door … juf Stephanie!   



Familienieuws 
 Féline (juf Jet en juf Anneleen) en Léonie (meester Johan) werden grote zus van Juliette.  Proficiat aan de familie!  Wij melden het overlijden van…  … de grootmoeder van Seppe De Koninck (juf Stefanie en juf Kristien).  Veel sterkte aan de familie.  
Ouderraad 
 

  
 
 Geniet van een fijne en plezante krokusvakantie! 


