Nieuwsbrief 18 december 2015
Kerstwens van het schoolteam
licht in de kerstboom
sterren aan de hemel

licht in de ogen
van kinderen hier beneden

de herderkes lagen bij nachten
en vrede overal
samen Kerstmis vieren
bij Jezus in de stal

Wij wensen jullie een zalig kerstfeest
en hartverwarmende eindejaarsfeesten!

Herinnering!

Herinnering!

Herinnering!

- zaterdag 19 december: Kerst@Sint-Pieter
- zondag 24 januari: Aperitiefconcert
- dinsdag 2 februari: Grootouderfeest
- van zaterdag 6 februari tot en met zondag 14 februari: Krokusvakantie

Nieuws uit de klassen

Op maandag 19 oktober gingen we met de échte lijnbus
naar Leuven!
Na een gezellige picknick op het sportveldje, brachten we
een bezoek aan de verpleegschool Sint-Franciscus. Je
gelooft vast niet wat wij daar leerden: ‘Wie is Joop de
Microob’ en ‘Waar zit die’? Hoe moet je nu eigenlijk je
handen wassen? We zagen hoe de studenten op een plastic
arm bloed leren nemen van patiënten. Natuurlijk mochten
wij ook eens proberen! Spannend hé! Tot slot waren al onze
vriendknuffels gewond en kregen ze van ons een verbandje
om!
Wie weet schuilt er een echte verpleger of verpleegster in
ons.... 
de leerlingen van het eerste leerjaar.

Herinnering!

Donderdag 12 november: Doe-je-ding-dag

Wij knutselden een leuke jeanssleutelhanger in elkaar. Het rafelen was soms nog moeilijk, maar de
rest ging vlot. Met knopen en pareltjes en allerlei andere spulletjes maakten we unieke exemplaren.
We waren wel blij dat er oma's waren om ons bij het naaiwerk te helpen! (groep juf Jet)
Vrijdagmiddag, 13 november …

... kwamen er veel oma's en opa's op bezoek in onze
klas. Wij gaven uitleg bij allerlei materiaal van WO I.
De opa's en oma's moesten nadien ook vraagjes
beantwoorden. Dat vonden wij leuk.
We hadden ook leien en griffels, pennen, inktpotten en
vloeipapier. Daar konden we mee schrijven zoals
vroeger.
Er waren ook spelletjes van toen: bikkels, aarden
knikkers, bouwdozen met houten blokjes,... Het was
plezant om daar mee te spelen.
De opa's en oma's dronken achteraf nog een kopje
koffie en vertelden zelf nog veel over wat zij wisten
van die eerste wereldoorlog.

Tijdens de org-week ging
4b samen met kinderen van
Ter Bank (school voor
kinderen met een
beperking) sporten in De
Borre. We amuseerden ons
enorm en genoten van de
spontane vriendschap. Dat
was samen zorgen voor
elkaar.

Nieuws uit de instapklas…

Op vrijdag 20 november zijn we op bezoek geweest bij een echte
garage. We waren al enkele weken ons wagenpark van de klas onder
handen aan het nemen. Zo maakten we kennis met echte mecaniciens,
een verkoper, een ‘vliegende’ auto (brug) en alle werkgerei.
Bedankt aan allen die deze uitstap mee mogelijk maakte…
De week erna kwam er een echte kok koken in onze klas. We aten
superlekkere spaghetti met saus, vele groentjes en lekkere
vleesballetjes. Dank u wel aan de papa van Léonie.

De kinderen van 2B

Voorleesweek

Nora, Aurelie en ik (4e lj.) hebben een sprookje ‘Het pomponnige
konijntje’ geschreven. We hebben er een boekje bijgemaakt.
We zijn het gaan voorlezen in de 3e kleuterklas bij juf Sofie.
Het is een prachtig verhaal. De kleuters wilden het zelfs een
tweede keer horen. Ze vroegen nadien of we nog 10 000 verhalen
willen schrijven.
Fien
Verslag van een groepje uit de maatwerkklas Nederlands van juf
Christine

4 december... na enkele nachtjes onrustig slapen, was het zover!! Sint op school!
Lang moesten we alvast niet wachten. ’s Ochtends, omstreeks 9 uur kwam de Sint met zijn gekke
Pieten aanrijden...Wat een "coole" auto had de Sint en de auto van de Pieten barstte van de leuke
muziek!
In de gymzaal hebben we gezien hoe meester Evert graag een gym-piet wou worden, maar...hij voldeed
niet aan alle proeven...Nu kan hij tenminste nog lang bij ons blijven.
Vol spanning wachtten we op de Sint in de klas....wat zag hij er goed uit! En die gekke Pieten toch...!
We kregen leuke pakjes.
Bedankt Sinterklaas...Fijne reis terug en tot volgend jaar!!

Van het eerste leerjaar

Op 4 december hebben we ons schoentje
gezet.
De dag erna is de Sint geweest. Toen we in
de klas kwamen was het een 'varkensstal'.
De banken waren op elkaar gestapeld, er lag
WC- papier op de grond, met wol was een
spinnenweb gemaakt en ze hadden op het
bord getekend.
De pieten hadden voor elk kind een
cadeautje gemaakt.
Maar wat niet leuk was, was dat wij alles
moesten opruimen.
Het was wel een leuk sintfeest!
Dag Sint!

Eucharistieviering

Sarah en Febe uit 2A

Op woensdag 16 december trokken we met hele school naar de kerk van
Korbeek-Lo. De kinderen van het derde leerjaar, hun juf en meester hadden
immers een kerstviering voorbereid. We genoten van de mooie teksten, fijne
liedjes en het prachtige verhaal van Irenus, de vierde koning. Op het einde van de

viering mochten we een kadoosje mee naar de klas nemen. Dank je wel voor de mooie viering!
Dank je wel voor het warme gevoel in ons hart! 

Wist je dat…
… je op maandag 4 januari tussen 16.15 uur en 17.15 uur kaarten kan bijbestellen voor het
aperitiefconcert?

Familienieuws

Wouter (juf Ragna) en Ellen (juf An) kregen er een broer, Thomas bij.
Van harte proficiat!

Wij melden het overlijden van…
… de grootvader van Daan (juf An).
Veel sterkte aan de familie.

Ouderraad

Graag laten we jullie weten dat jullie met al jullie vragen, suggesties, enz. terecht kunnen op
ouderraad@sint-pietersschool.be. Wensen jullie het volledige verslag van de vergaderingen digitaal te
ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nausikaa.vanhoornick@gmail.com.

Wat werd er besproken in de vergadering van de ouderraad 24/11/2015?
Werkgroepen

Volgende werkgroepen werden besproken:





“Kaas en wijn”: evaluatie van de kaas en wijnavond op 21 november.
“Wijnverkoop”
“Verkeer”: uitwerken van ludieke acties rond verkeer.
“Inhoudelijk thema”: organisatie van een informatieve avond voor de ouders.

Volgende vergadering

Maandag 14 maart 2016 20u15 in de leraarskamer. Iedereen welkom!

Afgelopen Activiteiten

Kaas- en wijnavond + wijnverkoop
Op 21 november werd de kaas- en wijnavond gehouden in Ave Regina
(Lovenjoel). Met 428 inschrijvingen – het hoogste aantal ooit – kunnen we
spreken van een supergoed resultaat!
Hartelijk dank om zo voltallig aanwezig te zijn en ook veel dank aan alle
helpende handen die deze avond mogelijk hebben gemaakt.
De opbrengsten van de kaas- en wijnavond moeten we nog even
berekenen, maar zullen in ieder geval gebruikt worden voor de aankoop
van buitenmeubilair in gerecycleerd materiaal.

Ook de wijnverkoop was een heel groot succes dit jaar. Met 923
verkochte flessen hebben we een supermooi resultaat behaald.
Ook hier gaan de opbrengsten naar buitenmeubilair in gerecycleerd
materiaal.
De ouderraad zorgde voor de financiering van de hesjes die alle kinderen
van de school hebben ontvangen. Er werd gekozen voor kwaliteitsvolle
hesjes die voldoende tijd kunnen meegaan, beschikbaar in 2 maten en
voorzien van het schoollogo.
Waarom kregen de kinderen een hesje? Omdat we verkeersveiligheid
belangrijk vinden en omdat we de kinderen willen stimuleren om met een
hesje naar school te komen.
Hoe stimuleren we de leerlingen? Er kan gespaard worden voor het dragen
en meebrengen van hun hesjes, waarna een beloning zal volgen.
Er zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd: we verwachten dat de kinderen het hesje altijd bij
zich hebben op school, het hesje dragen in het verkeer en bij uitstappen.
Bij verlies zal een nieuw hesje aangerekend worden (5 euro) via de
schoolrekening.

Geplande Activiteiten

De ouderraad wenst u
een zalig kerstfeest en
een gelukkig 2016 !

Feestcomité
1. Uitslag Wandelzoektocht 27 september 2015
Dit zijn de winnende families van de wandelzoektocht :
1°
2°
3°

Kleine Wandeling

Middelgrote Wandeling

Grote Wandeling

Jacobs
Jacobs

Arno
Mona

L4B
L3A

Moors
Moors

Nick
Elise

L4B
L1B

Monserez Thomas L6B
Monserez Viktor L3B
Spiessens Daan

L5A

Doyen
Doyen
Doyen

Jasper
Lukas
Siebe

K3B
K3A
K1-2B

Buffel
Buffel
Buffel

Ruben
Pieter
Lore

L6B
L4B
L3B

Vermeylen Finn

L6A

Defrancq
Defrancq

Jonas
L6B
Maarten L5A

De Buck
De Buck

Thijs
Klaas

L2A
K3B

De prijsuitreiking heeft ondertussen plaatsgevonden op school.
Proficiat aan de betrokken families.

2. Kerst@Sint-Pieter

Het Feestcomité wenst iedereen een zalig Kerstfeest en een spetterend en gezond 2016 !

