
 

 
 
 
 
 

29 juni 2018 
 
 

Vakantie 

 

Zomer 
Zon, zee & strand    BBQ 
genieten    zomerjurkjes 
flip flops       vakantie 
zonnebril    terrasje 
heel veel ijsjes 

 

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe! 
Het schoolteam 

 

Een blik op het volgende schooljaar... 

 
- donderdag 30 augustus: Onthaal van 17 uur tot 19 uur 
- maandag 3 september: Eerste schooldag 
- tijdens de maand september: Klasvergaderingen 
- vrijdag 21 september: Nationale strapdag 
- zondag 23 september: Vertrek Zeeklassen 4de leerjaar  
- maandag 24 september: Ouderraad 
- dinsdag 25 september: Scholenveldloop 
- vrijdag 28 september: Thuiskomst Zeeklassen 4de leerjaar 
- zondag 30 september: Wandelzoektocht 
 

Een volledige schoolkalender 2018-2019 vindt u op het einde van deze nieuwsbrief. 
  

 



 

 
Nieuws uit de klassen 

17 april: Pyjamadag 
 
Een dans leren, naar een film kijken, kringspelletjes spelen of naar een eng verhaal gaan luisteren. 
We konden het allemaal doen op de pyjamadag die door de leerlingen van de leerlingenraad 
uitgewerkt was.  

 

Het vierde op standbeeldenzoektocht in Leuven 
 

  
 
 
Op stap door Leuven  
 
We zijn standbeelden gaan bekijken en hebben opdrachten gedaan in 
Leuven. We waren in groepjes verdeeld. En we hebben ijsjes gegeten! 
Het was heel leuk. We zijn naar een museum geweest en hopen dat we er 
nog een keer komen. 
 
geschreven door Rana, Emma, Karel en Adelina (2A) 

 
 
 
Kom op tegen Kanker: nieuws 

 
Het verslag van de ritten en sfeerbeelden vind je terug op: 
 
https://www.facebook.com/cyclinglights/  
  

https://www.facebook.com/cyclinglights/


 

 
Gedicht 

 
Je bent bijzonder, 
hebt iets speciaal 
Ik weet niet wat, 

je voetbalskills of je sjaal 
Gewoon iets speciaal 

bijzonder en buitengewoon 
Ik hou van jou 

bijzondere persoon 
 

van Sasha 
voor papa 

 
Familienieuws  

 
Overlijdens 

- grootmoeder van Mathias (1ste kk, juf An), Oscar (3de kk, juf Sofie) en Willem (2de lj, juf 
Bieke en juf Katrien) 

- overgrootmoeder van Giel (6de lj, juf Stefanie en juf Anneleen) 
- grootmoeder van Kyra G. (5de lj, juf Kaat en juf Christine) 
- grootvader van Louis (6de lj, juf Martine) 
- grootvader van Liyana (1ste kk, juf An) en Jarne (1ste lj, juf Ragna) 

Wij wensen de families veel sterkte toe. 
 
Geboortes 

- Fenna, zus van Sasha (4de lj, juf Ingrid) en Noa (6de lj, juf Martine) 
- Siel, zus van Woud (1ste kk, juf An) 

Van harte proficiat! 
 
  



 

 
Lestijdenpakket 2018-2019 

 

Directie: juf Maggy 

Secretariaat: juf Els 

ICT: meester Bram  

 

Kleuterschool 

instapklas: meester Johan (geboortejaar 2015 en 2016) 

1ste kk: juf An (geboortejaar 2015) 

2de kk: juf Lief (geboortejaar 2014) 

juf Kristel (geboortejaar 2014) 

3de kk: juf Sofie en juf Inneke (geboortejaar 2013) 

juf Hilde (geboortejaar 2013) 

Zorg: juf Katrien 

Kinderverzorgster: juf Patricia 

Gym: meester Evert en juf Inneke 

 

Lagere school 

- klas van juf Sofie schuift door naar juf Natasja 
- klas van juf Hilde schuift door naar juf Ragna 
- klas van juf Natasja schuift door naar juf Katrien en juf Bieke 
- klas van juf Ragna schuift door naar meester Jonas 
- groep 1 van het tweede leerjaar schuift door naar meester Didier 
- groep 2 van het tweede leerjaar schuift door naar juf Christine en juf Anneleen 
- klas van meester Didier schuift door naar meester Lieven 
- klas van meester Jan schuift door naar juf Ingrid 
- klas van meester Lieven schuift door naar juf Kaat en … (1/5) 
- klas van juf Ingrid schuift door naar juf An 
- groep 1 van het vijfde leerjaar schuift door naar juf Martine 
- groep 2 van het vijfde leerjaar schuift door naar juf Stefanie en juf Anneleen (1/5) 

Gym: meester Evert 

Zorg onderbouw: juf Marina 

Zorg bovenbouw: juf Bernadet 

Zorg algemeen: juf Bie 

Beleidsmedewerker: juf Anneleen 

Preventie: juf Stefanie 

 

 



 

Verkeerswerkgroep 

 
Verkeerssituatie en overzicht voorbije schooljaar 
Het was een bijzonder en uitdagend jaar voor onze werkgroep. Omwille van de werken 
hebben we een heel jaar een verplichte éénrichtingssituatie gehad in de Kloosterstraat. Dit 
heeft extra inspanningen en geduld gevergd van ouders, grootouders en kinderen, maar al 
bij al is het een vlot en veilig jaar geweest. Fijn dat jullie hieraan allemaal hebben 
meegeholpen! De werken zijn intussen achter de rug en in de zomer zal de 
tweerichtingssituatie even opnieuw worden ingesteld. De gemeente heeft een evaluatie 
gedaan en werkt intussen aan een meer permanente oplossing die begin volgend schooljaar 
zou moeten ingaan. We houden jullie op de hoogte! 
 
Intussen hebben we ons op verschillende vlakken actief bezig gehouden: f litsactie, 
strapdagen, kiss&amp;go, verkeerspark tijdens de verkeersweek … je bent ons zeker wel  
tegen gekomen. Ook hebben we dit jaar opnieuw een mooi budget  
ontvangen van   Dr. Mobi,  de mobiliteits- en verkeersveiligheidssubsidie  
van de provincie  Vlaams-Brabant. 
Daarmee werd een gloednieuwe  overdekte fietsenstalling gerealiseerd . 
Maar wat ons nog meer blij maakt, is dat die de laatste weken praktisch 
dagelijks volledig volzet is! Stappen en trappen betekent minder auto’s aan 
de schoolpoort en dus een veiligere schoolomgeving. Geweldig toch. 
 
Ouderbevraging en overleg Bierbeekse scholen en gemeente 
Onze school wil zich actief inzetten voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving. Als 
ouder speelt u hierin een belangrijke rol want u kent de situatie rond de school beter dan 
wie ook. Aan de hand van de ouderbevraging polsten we dit jaar opnieuw naar de 
vervoerswijze van de leerlingen, de oorzaken die kinderen weerhouden om te voet of met 
de fiets naar school te komen, problemen in de school. Dit jaar werd de bevraging in alle 
Bierbeekse scholen gedaan en de resultaten hiervan worden ok tijdens een overleg dat het 
afgelopen jaar op regelmatige basis gevoerd wordt met de gemeente, politie en andere 
Bierbeekse scholen. De knelpunten uit deze bevraging en ook die van 2 jaar geleden, zullen 
in rekening worden gebracht. 
Hoewel de responsgraad lager lag dan 2 jaar geleden (73), zijn we heel blij dat veel ‘nieuwe’ 
ouders van kinderen uit de kleuterschool de vragen beantwoordden (34 = iets meer dan de 
helft van alle ingevulde enquêtes). De resultaten lagen in de lijn van de bevraging van 2 jaar 
geleden. Het is bemoedigende te lezen dat vele ouders begaan zijn met verkeer en ook zelf 
aandacht besteden aan dit aspect van de opvoeding van hun kinderen. Enkele opvallende 
zaken en dringende knelpunten werden behandeld. Zo werd bijvoorbeeld de fietsenstalling 
uitgebreid en overdekt, infrastructuursporblemen werden aangepakt in samenspraak met 
de gemeente. Er wordt getracht om kort op de bal te spelen en dringende zaken proberen 
we te verhelpen. Sommige zaken nemen tijd en zullen op middellange en lange termijn 



 

worden behandeld in de mate van het mogelijke. We zijn dan ook heel blij dat we feedback 
krijgen via de vragenlijst, maar ook soms aangesproken worden aan de schoolpoort. Alleen 
samen kunnen we zorgen voor een veilige schoolomgeving! 
De uitgebreide resultaten van de ouderbevraging zijn te vinden op de website van de 
school. 
 
Oproep gemachtigd opzichters en verkeersouders 
Er zijn vanuit onze school reeds  
enkele inschrijvingen voor de cursus 
gemachtigd opzichter die de gemeente 
Bierbeek organiseert op 1 oktober 
volgend schooljaar van 18u30 tot 
21u30. Het is natuurlijk superfijn te 
horen dat er extra kandidaten zijn die 
we kunnen inzetten voor de veiligheid 
aan de schoolpoort en op uitstappen. 
Er zijn nog plaatsjes vrij, dus wees snel en schrijf in via  milieu@bierbeek.be   Past deze 
datum je niet, kijk dan op de website van de provincie voor meer mogelijkheden in het 
najaar.  www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/voor-scholen/gemachtigde-opzichter/index.jsp  
Onze school telt ook heel wat verkeers(groot)ouders die zich af en toe of meer regelmatig 
inzetten aan de kiss&go, tijdens uitstappen of verkeerslessen. Je aanmelden op 
www.verkeersouders.be  is gratis en houdt geen enkele verplichting in. Doen! 
 
Meester Jan “bolt” het af 
Meester Jan, een begrip in Bierbeek en omstreken, gaat met pensioen. Meer dan 20 jaar 
lang begeleidde hij op vrijwillige basis kinderen van en naar school met de fietspool. Hij 
werd hiervoor bedankt en verrast tijdens één van zijn laatste ritten dit schooljaar. Er waren 
extra begeleiders vanuit de gemeente, de ouders van de fiets-poolers, zelfs enkele oud- 
fietspoolers, leden van de ouderraad, gemachtigde opzichters en de vrijwilligers van de 
werkgroep verkeer reden in colonne mee. Onderweg kreeg hij nog een privé-applausje van 
de Fietsersbond en op school werd gezorgd voor attenties en een heuse gouden beker. En 
om af te sluiten kreeg hij nog een persoonlijke bedanking van de burgemeester. 
Een oprechte dankjewel, meester Jan, voor dit onnavolgbare engagement en je inzet. We 
gaan je zeker missen, maar hopen je nog te mogen verwelkomen op school. Intussen blijven 
we stappen en trappen stimuleren en gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Nog heel veel fietsplezier de volgende jaren! 
 
Een welverdiende en veilige vakantie gewenst! De werkgroep verkeer 
 
 
 

mailto:milieu@bierbeek.be
http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/voor-scholen/gemachtigde-opzichter/index.jsp
http://www.verkeersouders.be/


 

 

 

 
 

  



 

 
Feestcomité 

 

1. Kinderfuif & Vlaamse Kermis 
 

Traditioneel sloten we het schooljaar af met een spetterende kinderfuif & Vlaamse Kermis. 
Een 100-tal sympathisanten kwamen supporteren voor de welverdiende overwinning van onze 
Rode Duivels. 
 
Leerkrachten en feestcomité stonden er terug als 1 team om onze school opnieuw om te toveren 
tot 1 heuse Vlaamse Kermis met een heerlijke bbq, smoutebollen, frietjes of een ijsje. 
 
Klein en groot konden terug hun hartje ophalen bij de verschillende kraampjes met traditionele 
Vlaamse spelen, nageltje klop, grimeren en een springkasteel. De glittertattoo en de gekke kapsels 
waren opnieuw een schot in de roos. 
Als extra sensatie was er een heuse Bungee trampoline & Speleoboxen. 
De verdiende puntjes werden naar hartelust omgeruild in de prijzenwinkel. 
 
De tweede bingo-wedstrijd werd gewonnen door Ann Delcloo, mama van Ele (L2A) & 
Winne (L5B). Zij koos voor de eetbon van Sushi-restaurant Yume. 
De strandstoelen, geschonken door FUN,  werden gewonnen door Edward (L4A), William 
(L2A) en Arthur (L5B) Walgrave, 

Proficiat aan de winnaars! 

  
 
 

Het Feestcomité wenst dan ook alle 137 helpers (ouders, 
oud-leerlingen, vrijwilligers, het voltallige schoolteam, fc-leden en hun 
partners en haar sponsors) expliciet te danken voor hun grenzeloze 
vrijwillige inzet om - voor of achter de schermen - van het afgelopen 

weekend een echt feest te maken. We zijn dan ook heel blij dat we op 
zo'n fantastisch team konden rekenen. 

 
 
 



 
Als feestcomité staan we steeds open om onze organisatie van evenementen bij te sturen. 
Graag ontvangen we dan ook uw reacties/ervaringen/commentaren via 
https://feestcomite.weebly.com/evaluaties.html 
 
Tot onze spijt hebben we echter (opnieuw) moeten constateren dat er kinderen bij aanvang van de 
kinderfuif "gedropt" werden en tegen einduur terug opgehaald werden zonder dat ze vergezeld 
waren van toezichthoudende ouders. 
 
Langs deze weg willen we er ook nog eens op aandringen dat tijdens alle activiteiten georganiseerd 
door het feestcomité de kinderen ten allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de 
(toezichthoudende) ouders vallen. 
Noch de leden van  het Feestcomité noch de leerkrachten zijn op dat moment "toezichthoudend". 
Wij rekenen graag op iedereen zijn medewerking voor een goed en vooral veilig verloop van alle 
activiteiten. Alvast bedankt voor uw begrip. 
 
2. Activiteiten Schooljaar 2018-2019 
 
Zie achteraan deze nieuwsbrief in de kalender. 
 
3. Afscheidnemende leden 

 
Ook dit jaar nemen we afscheid van 2 heel actieve 
fc-leden, met name : 

 
Chri Caluwaerts, mama van Luca Massie 
Wouter Van Kerschaver, papa van Fiene 

 
We zullen jullie enthousiasme, ideeën en inzet - zowel 
tijdens de vergaderingen als tijdens de voorbereiding, 
afbraak en de events zelf - en vooral jullie vriendschap 
zeker en vast missen! 
 
We wensen Luca en Fiene alvast veel succes met hun overstap naar het middelbaar. 

 
4. Interesse om aan te sluiten bij het feestcomité: 
 
Voelt u het ook kriebelen om onze evenementen te helpen organiseren en alle hoekjes van de 
school te leren kennen ? 
Wenst u onze toffe, dynamische groep fc-leden te vervoegen ? 
 
Ziet u het niet zitten om elk event te komen helpen, maar u wenst wel uw steentje bij te dragen aan 
één bepaald event gedurende een paar uurtjes, aarzel niet om ons te contacteren via ons e-mail 
adres:  feestcomite@sint-pietersschool.be  of door één van de fc-leden aan te spreken : 

Filip Bastien (papa van Mathias (L4A)) 

Miet Bosmans (mama van Nathan (K3B) en Elias (K1-2A) Fransens) 

Jan Broekaert (papa van Anna (K3A) en Willem (K1-2C) 

Ives Claes (papa van Vic (L1B)) 

https://feestcomite.weebly.com/evaluaties.html
https://feestcomite.weebly.com/evaluaties.html
https://feestcomite.weebly.com/evaluaties.html
mailto:feestcomite@sint-pietersschool.be


 

Chri Caluwaerts (mama van Luca Massie (L6A)) 

Dimitri Dupont (papa van Febe (L5B), Kato (L4A) en Ella (L1A)) 

Lieven Ferlin (meester L4) 

Stephan Hulhoven (papa van Ariane (K3B)) 

Johan Jamin (meester instapklas) 

Joyce Meulemans (mama van Vinz (K3B) en Yade (K1-2B)) 

Katrien Mitchaux (zorgjuf kleuters) 

Sofie Reinquin (juf K3A) 

Koen Saenen 

Steven Smout (papa Febe (K3A)) 

Wouter Van Kerschaver (papa van Fiene (L6A)) 

Steven Van Sever 

Annick Verstraeten (mama van Kyra Daniëls (L5A) 

Martine Wittemans (mama van Emma (L5A) & Vinz-Noah (L4A) De Braekeleer) 

 

Het Feestcomité wenst iedereen een welverdiende, & 
ontspannende 

 

 



 

 
Schoolkalender 2018-2019 

 
1ste trimester: 
28-08-2018: Onthaalavond van 17.00 uur tot 19.00 uur 
Tijdens de maand september: Klasvergaderingen  
03-09-2018: Eerste schooldag 
21-09-2018: Nationale Strapdag 
23-09-2018: Vertrek zeeklassen 4de leerjaar 
24-09-2018: Ouderraad 
25-09-2018: Scholenveldloop 
28-09-2018: Thuiskomst zeeklassen 4de leerjaar 
30-09-2018: Wandelzoektocht 
 
03-10-2018: Schoolraad 
04-10-2018: Fotograaf + Schoolrekening* 
10-10-2018: Pedagogische Studiedag (géén school) 
23-10-2018: Thema-avond Ouderraad 
24-10-2018: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
26-10-2018: Rapport 1 + Pompoenchallenge 
27-10-2018 tot en met 04-11-2018: Herfstvakantie 
 
07-11-1018: Oudercontact Lagere school 
08-11-2018: Oudercontact Lagere school 
14-11-2018: Oudercontact Kleuterschool  
15-11-2018: Oudercontact Kleuterschool 
24-11-2018: Kaas-en wijnavond 
26-11-2018: Ouderraad 
30-11-2018: Pedagogische Studiedag (géén school) 
 
05-12-2018: Inpakavond 
06-12-2018: Sint op school 
12-12-2018: Schoolraad 
13-12-2018: Schoolrekening 
19-12-2018: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
21-12-2018: Rapport 2 + Eucharistieviering 
22-12-2018: Kerstevent 
22-12-2018 tot en met 06-01-2019: Kerstvakantie 
 
2de trimester: 
 
01-02-2019: Facultatieve vrije dag (géén school) 
19-02-2019: Grootouderfeest 
20-02-2019: Oudercontact lagere school 
21-02-2019: Oudercontact lagere school + Schoolrekening 
25-02-2019: Ouderraad 
27-02-2019: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
 
02-03-2019 tot en met 10-03-2019: Krokusvakantie 
20-03-2019: Pedagogische Studiedag (geen school) 
 
03-04-2019: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
04-04-2019: Rapport 3 + Eucharistieviering 
06-04-2019 tot en met 22-04-2019: Paasvakantie 
 
 



 
3de trimester: 
 
24-04-2019: Vertrek Goudzoekersklassen 1ste graad 
26-04-2019: Thuiskomst Goudzoekersklassen 1ste graad 
27-04-2019: Plantendag 
 
01-05-2019: Dag van de Arbeid (géén school) 
08-05-2019: Oudercontact Kleuterschool 
09-05-2019: Oudercontact Kleuterschool + Schoolrekening* 
13-05-2019: Vertrek Zeeklassen 3de leerjaar 
14-05-2019: Schoolraad 
17-05-2019: Thuiskomst Zeeklassen 3de leerjaar 
20-05-2019: Vertrek Bosklassen 3de graad + Ouderraad 
24-05-2019: Thuiskomst Bosklassen 3de graad 
29-05-2019: Kijkdag Instapklas van 10.30 uur tot 11.30 uur 
30-05-2019 tot en met 02-06-2019: Hemelvaartweekend 
 
04-06-2019: Oudercontact Lagere School 
05-06-2019: Oudercontact Lagere School 
10-06-2019: Pinkstermaandag 
20-06-2019: Schoolrekening  
22-06-2019: Kinderfuif 
23-06-2019: Vlaamse Kermis 
24-06-2019: Facultatieve vrije dag (géén school) 
26-06-2019: Fietsenrace 
27-06-2019: Eucharistieviering + Receptie 6 de  leerjaar 
28-06-2019: Rapport 4 + Receptie 3de kleuterklas (school tot 12.00 uur) 


