24 oktober 2018
Gedicht

Herfst
Gepofte kastanjes
Vallende bladeren
Uitgeholde pompoenen
Knetterend haardvuur
Gezellig samen rond de tafel
Data om te noteren

- woensdag 7 november: Oudercontact lagere school (in de klas)
- donderdag 8 november: Oudercontact lagere school (in de gymzaal)
- woensdag 14 november: Oudercontact kleuterschool (in de klas)
- donderdag 15 november: Oudercontact kleuterschool (in de klas)
- maandag 26 november: Ouderraad om 20.15 uur
- vrijdag 30 november: Pedagogische Studiedag (geen school)
- woensdag 5 december: Inpakavond
- donderdag 6 december: Sint op school
- vrijdag 21 december: Eucharistieviering en rapport
- zaterdag 22 december: Kerstevent
Samenstelling van groepen
In het verleden was er op onze school de afspraak om enkel na het tweede leerjaar de
klasgroepen te mengen en verder enkel indien nodig. Sinds enkele schooljaren zijn we van
die afspraak afgestapt en werd er enkel indien nodig gemengd.
Na een evaluatie hebben we als team besloten om de klassen steevast na het 2de en 4de
leerjaar te hergroeperen. Bij het hergroeperen streven we naar gelijkwaardige, heterogene
groepen op basis van aantal, leerproblemen, groepssfeer, ... Bij het vormen van de nieuwe
groepen wordt uiteraard met bestaande vriendschappen rekening gehouden.
Indien nodig kan er ook na andere leerjaren besloten worden om de klassen te hergroeperen.
In de kleuterschool is dit sterk afhankelijk van het aantal inschrijvingen en wordt dit jaar per
jaar bekeken.

Klaslijsten GDPR
Deze week gaan de klaslijsten eindelijk de deur uit. Na grondig nazicht van de gegevens
staan ze nu (hopelijk) op punt. Bedankt voor het geduldig wachten.
Verder hebben we vanuit het toestemmingsformulier de volgende zaken opgelijst:
●
●

●

52 van de 350 lln. mogen niet op de FB-pagina van de school te zien zijn. We
beslissen dan ook om GEEN foto's meer op FB te zetten, van niemand.
71 van de 350 lln. geven geen toelating dat beeldmateriaal door externen gebruikt
wordt. Beeldmateriaal van de kinderen wordt in de toekomst niet meer door
externen gemaakt.
67 van de 350 lln. willen geen filmmateriaal via Youtube op de website zien
verschijnen. Door dit hoge aantal, maken we geen filmpjes om op de website te
zetten.

Mogen we ook aan jullie uitdrukkelijk vragen om rekening te houden met deze vernieuwde
wetgeving bij het nemen en publiceren van eigen foto's?
Naschoolse opvang
Tijdens de klasvergadering hoorden jullie het misschien al. Er zal strenger opgetreden
worden tegen laatkomers in de naschoolse opvang.
Wie 3 keer na 17 uur zijn of haar kind(eren) komt ophalen, zal doorverwezen worden naar
Stekelbees. Als je er steevast niet in slaagt om je kind(eren) voor 17 uur op te halen, maak je
beter gebruik van Stekelbees waar er tot 18.30 uur opvang is voorzien. Dank voor het
begrip.
Nieuws uit de klassen

De SNoekengracht
Maandag 15 oktober gIng het 6de leerjaar naar de Snoekengracht in Vertrijk. Het was hard
werken, maar toch heel leuk. We moesten met een hark, een riek en een draagberrie het
gemaaide gras opruimen en naar de hooibergen brengen. Op de terugweg moesten we 1
uur wachten op de bus, maar gelukkig kregen we van juf Anneleen Fruittella’s. Mmmm!
Iedereen kwam volledig aan.
Reporters Lore en Mila vroegen aan hun klasgenoten wat zij ervan vonden…
L.V.: “Leuker dan wiskunde! Soms was het te veel werken.”
N.P.: “Het was wel eens fijn. Alleen was het heel warm en het harken vond ik minder leuk.”
M.L.: “Het was een heel fijne dag.”
Juf Anneleen: “Een hele mooie dag. We hebben wel lang moeten wachten op de bus, maar
gelukkig waren er Fruittella’s.”

Herfstwandeling van de jongste kleuters
Iedereen klaar? Jassen aan, veters gestrikt... we vertrekken!
We gaan op ontdekking in de tuin van de buren! Het is herfst! Heel veel bladeren, takken,
paddenstoelen en mos.
Ook ﬂuitende vogels, hoog in de bomen. Zouden we ook een eekhoorntje zien?
Wat een beleving, wat een pret. We nemen vindmateriaal mee naar onze klas, zo brengen we
de herfst naar binnen.
Het was super!
De instappers en kleuters van de eerste kleuterklas, meester Johan en juf An.

Bruulbos

maandag, 1 oktober 2018

3e lj.

We zijn naar het bos gegaan. We hebben er allerlei dingetjes gevonden:
blaadjes, eikels, kastanjes, een oprollertje,…
Meester Jan heeft uitleg gegeven over bomen en paddenstoelen.
Meester Didier heeft verteld over bosgeest Egon, die vaak alleen was. We
hebben vriendjes voor hem gemaakt met klei.
We zijn ook naar de kapel van de Heilige Ermelindis geweest.
Het was erg leuk.
Jammer dat het weer niet zo goed was.
Marie, Liselotte en Tess

Het bezoek van Nana

dinsdag, 16 oktober 2018

3e lj.

Nana is een Georgische vrouw die van muziek houdt. Ze is een maand op bezoek
in België. Juf Christine leerde ons een Georgisch lied. Dit wou Nana wel eens
horen. Ze kwam naar onze school. We hebben het lied gezongen. Nana vond het
heel mooi. Ze leerde ons nog een ander lied. Het was super leuk.
Als afscheid gaf ze ons een knuffel. Joepie!
Oliyad, Marie en William

Nieuws uit de derde kleuterklas…
Het eerste trimester ging als een sneltrein voorbij. We hebben heel wat
wist-je-datjes kunnen verzamelen om jullie op de hoogte te houden van het
reilen en zeilen bij juf Soﬁnneke en juf Hilde.
Wist je dat…
- ...wij al hard oefenen op het zelfstandig
oversteken op een zebrapad?
- ...wij kennis gemaakt hebben met
verschillende kunstenaars? Monet, Van
Gogh, Mondriaan, Kandinsky, Paul
Klee,... zijn voor ons geen vreemden
meer.
- ...er elke eerste donderdag van de
maand 8 kleuters deelnemen aan het
hoekenwerk van het eerste leerjaar? Dan komen er ook 8 kapoenen van
het eerste leerjaar terug even naar hun oude klas. SUPERLEUK vinden
wij dat.
- ...wij samen met het eerste leerjaar een griezelfeest
houden? Wij eten lekkere pompoensoep, dansen op
griezelmuziek, vertellen een spookachtig verhaal en sluiten
af met een spinachtig relaxatiemoment.
- ...wij echte toverdrankjes leerden brouwen?
- ...juf Hilde 60 jaar geworden is en we dat niet zomaar
voorbij hebben laten gaan :-).

Het vierde leerjaar heeft een tentoonstelling gemaakt over de zee.
Er waren verschillende groepjes die een kraampje hadden gemaakt.
De mensen die aan de kraampjes stonden hadden allemaal spullen over de zee
meegebracht. Het was een top tentoonstelling!
De mama’s en de papa’s mochten ook komen kijken.
Er waren toneeltjes, spelletjes, en ook nog heel veel verhaaltjes over de zee!
Na de middag hadden we veel plezier!
Irene en Hannelore!

Familienieuws
Overlijdens
-

de overgrootmoeder van Sander (juf An E.) en Elien (meester Didier).

Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Geboortes
-

Laurens, broertje van Marlinde (juf An U.).
Antoni, broertje van Julia (meester Lieven) en Clara (juf Trix).

Van harte proficiat!
Resultaten Tevredenheidsenquête
In mei 2018 heeft de school (het schoolbestuur – de directie en leerkrachten – de ouderraad)
gepeild naar de tevredenheid bij de ouders. Een online enquête werd verstuurd naar alle
ouders en in totaal hebben 142 ouders deze beantwoord. We willen jullie bedanken voor
deze grote respons en dan ook graag de resultaten met jullie delen. De school staat open
voor feedback en wil groeien en kritische punten bespreekbaar maken.
De resultaten werden in juni verwerkt en in september voorgelegd aan het
schoolbestuur en het schoolteam, waarna zij een aantal actiepunten uitwerkten.
In het algemeen is 89% van de ouders (heel) tevreden, 9% is neutraal. Dit is een zeer
hoog tevredenheidspercentage waarop de school terecht fier mag zijn.
85% zou de school ook aanbevelen aan familie of vrienden. De spontaan vermelde
redenen, die dus de sterke punten van de school weerspiegelen, zijn : er is aandacht voor
elk kind, de leerkrachten zijn enthousiast, een goede – warme – menselijke school, goede
relatie tussen ouders – kinderen – leerkrachten.
Opvallend is dat 36% van de ouders zegt dat één van zijn kinderen extra zorg nodig
gehad heeft. Dit is een sterke stijging.
Aan de ouders werd ook gevraagd in welke mate ze al dan niet akkoord gingen met een
hele reeks uitspraken.

→ Sterke punten zijn uitspraken waar de overgrote meerderheid van de ouders
(helemaal) mee akkoord zijn (de % (helemaal) akkoord tussen de haakjes ) . Deze
kunnen we samenvatten als volgt en deze gaan we ook blijven koesteren :
§ warme en toegankelijke school : Ik ben als ouder welkom op school (94%), als ik
wil kan ik terecht bij het secretariaat (91%) en de zorgleerkrachten (90%) ,
leerkrachten en ouders (88%) en ook leerkrachten en leerlingen (85%) gaan goed
met elkaar om. Als ik wil kan ik terecht bij de leerkracht van mijn kind (97% in
kleuterschool en 95% in lagere school)
§ geboden ontwikkelingskansen :
·
in de kleuterschool : ik vind dat mijn kind genoeg kansen krijgt om zich te
ontwikkelen op creatief vlak (95%), op sociaal-emotioneel vlak (93%) en op
verstandelijk vlak (93%).
·
In de lagere school : ik vind dat mijn kind voldoende voorbereid was om de stap
te zetten van kleuter naar lager (85%) en mijn kind krijgt genoeg kansen om zich te
ontwikkelen op verstandelijk vlak (81%).
→ Aandachtspunten zijn uitspraken waar sommige ouders (eerder) niet mee
akkoord zijn (de % (helemaal) niet akkoord tussen de haakjes ). We willen
benadrukken dat het hier telkens om een beperkt aantal ouders gaat maar dat we het
toch belangrijk vinden om voor een aantal van deze een actieplan op te stellen om
deze te verbeteren. Deze kunnen gegroepeerd worden in de volgende domeinen :
§ het “materiële” : ik vind de schoolomgeving verkeersveilig (32%) , ik vind de
schoolgebouwen (13%) en speeltuigen veilig (11%)
§ pestgedrag : ik vind dat de school op een goede manier met pestgedrag omgaat
(19%) , ik vind dat leerlingen in het algemeen goed met elkaar omgaan (11%)
§ communicatie : ik krijg voldoende vaak informatie over de ontwikkeling van mijn
kind (kleuterschool - 14%), de leerkracht in een volgend jaar voldoende over mijn
kind weet (lagere school – 16%)
§ hygiëne : ik vind dat er genoeg aandacht besteed wordt aan de hygiëne
(kleuterschool - 14% en lagere school 20%)
§ ICT : er is voldoende aandacht voor de ontwikkeling van computervaardigheden
(ICT) (kleuterschool - 11% en lagere school 23%)
Helemaal op het einde van de vragenlijst werd er ook in een open vraag gepeild naar
wat de ouders graag veranderd zien op school. Dit zijn : allerlei aspecten van
communicatie, de infrastructuur, meer groen op de speelplaats en aanpak van
pesterijen
Op basis van al deze waardevolle informatie heeft het schoolbestuur en het schoolteam
voor een aantal zaken een actieplan opgesteld of zien we reeds de eerste resultaten van
actieplannen die in het (recente) verleden opgesteld werden.
→ Verkeersveiligheid : na veelvuldig overleg met buurtbewoners en gemeente is de
straat eenrichtingsverkeer geworden tijdens de spitsuren en is ze ook zone 30
geworden. Uit de enquête blijkt ook dat 82% van de ouders op minder dan 3km woont
(en dus eigenlijk te voet of met fiets zou kunnen komen - de school heeft ook een
volledig nieuwe overdekte fietsenstalling geplaatst einde vorig schooljaar met

subsidies van Dr. Mobi ) en dat 39% de kiss en go gebruikt (hierbij nog eens hartelijk
dank aan de vrijwilligers die deze elke dag in goede banen leiden!)
→ Infrastructuur : de voorbije 15 jaar heeft het schoolbestuur, rekening houdende
met de financiële mogelijkheden en wettelijke reglementeringen, al heel wat
renovatiewerken uitgevoerd en begin dit jaar hebben we ook groen licht gekregen om
te beginnen met een groot bouwdossier dat ingediend werd bij de overheid om de
nodige subsidies te krijgen, jawel, u leest het goed, in het jaar 2004. Zie meer hierover
in het afzonderlijke artikel in deze nieuwsbrief.
→ Communicatie : de volgende aanpassingen in de manier van communiceren
werden uitgewerkt door het schoolteam : mails worden gegroepeerd naar 1 x per
week (maandag); papieren communicatie wordt niet digitaal herhaald; snellere
communicatie in geval van een individueel voorval
→ Pesten : de school beschikt reeds over een aangekochte methodologie (“Cas en
Lisa” in de kleuterschool en “Onze klas, ons team” in de lagere school) en deze zal in
de verschillende klassen opnieuw onder de aandacht gebracht worden zodat deze
actiever en pro actieven gebruikt wordt. Deze focust vooral op sociale vaardigheden.
Begin volgend jaar zal het thema pesten ook uitgebreid aan bod komen tijdens de
Vlaamse “week tegen pesten”. Het schoolteam wil er echter ook op wijzen dat ook de
ouders een verantwoordelijkheid hebben gezien, zeker nu sociale media ook op
steeds jongere leeftijd hing ingang vinden, de omgang tussen leerlingen niet stopt aan
de schoolpoort. Dit zal ook verder besproken worden tijdens de volgende ouderraad
vergadering.
→ Speelplaats – groen : de werkgroep speelplaats heeft hierover reeds nagedacht
en een aantal ideeën worden nu besproken in de leerlingenraad. We houden jullie
zeker op de hoogte en als we helpende handen nodig hebben, dan is jullie hulp zeker
welkom!
→ ICT : de school heeft de voorbije jaren, mede ook dankzij de opbrengst van kaas
en wijnavond en wijnverkoop, fors geïnvesteerd in digitale borden (nu in elke klas
van de lagere school) en laptops (laptop kar die door de verschillende klassen
gebruikt kan worden) alsook in digitale bordboeken en nascholingen voor de
leerkrachten. In de kleuterschool zijn er nu ook in de derde kleuterklas ‘touch screen’.
Omdat ICT een uitspraak was waarom enkel de mate van akkoord kon worden
aangeduid is het voor het schoolteam niet voldoende duidelijk wat de ouders op dit
vlak verwachten van een school. Tijdens een volgende ouderraad vergadering zal er
hier verder over nagedacht worden zodat het duidelijker wordt welke acties ouders
verwachten en het schoolteam dan kan nagaan wat realistisch haalbaar is.
Als conclusie : de school is goed bezig en neemt de punten waar we de ouders nog
meer tevreden kunnen maken absoluut ter harte !
Infrastructuur in onze school
Wellicht vragen jullie zich af hoe dit allemaal in zijn werk gaat en waarom het soms zo lang
duurt tot uitvoering.
Infrastructuurwerken kunnen gefinancierd worden door het Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs. Hiervoor is steeds een aanvraag nodig en uiteraard ook een wachttijd tot
goedkeuring.

Een dossier wordt opgesteld, opgestuurd, goedgekeurd, aanbesteed, uitgevoerd, betaald en
nadien ontvangen we pas de subsidie.
Welke mogelijkheden zijn er?
*Verkorte procedure: uitgave tot 125000 euro waarvan 70% subsidie en de rest eigen
middelen (werkingsmiddelen die we ontvangen van de overheid of opbrengsten van de
Vlaamse kermis of andere activiteiten). Belangrijk detail is dat er maar één verkorte
procedure tegelijkertijd kan lopen.
*Groot dossier (masterplan): waarvan 70% subsidie en de rest eigen middelen. Belangrijk
detail is dat zo'n dossier in realiteit een wachttijd heeft van bijna 15 jaar !
Voor beide procedures moet er gewerkt worden met openbare aanbestedingen waarvan
volgens de regels de goedkoopste het dossier toegewezen krijgt.
Infrastructuurwerken kunnen ook gefinancierd worden met eigen middelen maar deze
middelen zijn voor onze school beperkt.
Wat gebeurde er reeds in onze school?
In 2004 werd er een aanvraag ingediend voor een groot dossier (masterplan) om een deel
van de gebouwen volledig te kunnen vernieuwen. Gezien al snel duidelijk werd dat de
goedkeuring lang op zich zou kunnen laten wachten, werd er beslist om zoveel mogelijk voor
die gebouwen die behouden zouden blijven (klooster, dubbeldekker en kasteel) via verkorte
procedures en/of eigen middelen reeds heel wat werken uit te voeren. En iedereen weet :
bouwen - verbouwen kost veel geld!
2004 : heraanleg speelplaats en afdak
2005 : injectie muren dubbeldekker, herstel instabiliteit toegang kasteel
2006 : renovatie dak en gevel van het klooster
2010 : verbouwingswerken kasteel, dak….met nieuwe veluxen
2013 : aanpassings-en renovatiewerken o.a. plaatsen van nieuwe ramen in het
kloostergebouw, vervanging buitendeuren
2014 : schilderwerken en renovatie vloeren
2017 : inrichting zolderverdieping klooster met verplichte brandtrap langs de buitenkant en
als gevolg 3 nieuwe klassen die op 1 september dit jaar in gebruik genomen zijn door het
vierde leerjaar
Eind 2017 werd het lange wachten beloond en werd door de overheid voor het masterplan
(ingediend in 2004) uiteindelijk het licht op groen gezet door. Op dit moment worden hiervoor
de definitieve plannen opgemaakt zodat ze finaal ingediend kunnen worden begin 2019. We
hopen te kunnen starten in 2020. We zijn heel blij dat we zo een fundamentele vernieuwing
van een aantal gebouwen kunnen realiseren die de leerlingen ten goede komt maar we zijn
er ons ook van bewust dat we ons allen tijdens werken zullen moeten aanpassen. We
houden jullie hiervan natuurlijk verder op de hoogte in volgende Nieuwsbrieven!

Ouderraad
Tijdens de eerste ouderraadvergadering zijn we weer van start gegaan met een enthousiaste
ploeg.
De werkgroepen zijn terug opgestart en volop aan het werken aan de komende activiteiten.
Ook werden alle klasouders geïnformeerd en zijn ook zij terug op post om de communicatie
tussen ouders, leerkrachten en school optimaal te laten verlopen.
Voor het 2e leerjaar zijn we nog op zoek naar een klasouder. Kandidaten kunnen nog terecht
bij de ouderraad of bij de leerkracht.

WANDELZOEKTOCHT
Zondag 30 september, een zonnige herfstdag. Het was kortom een ideale dag voor onze
wandeling.
De talrijke enthousiaste deelnemers konden genieten van een mooie wandeling doorheen de
groene omgeving van Blanden. Zij hadden zoals gewoonlijk de keuze tussen een lange
wandeling van 5 km of de korte wandeling van 3 km.
De wandeling werd afgewisseld door vragen en spelletjes voor jong en oud. Voor de
dorstigen onder hen werd een aperitiefje aangeboden.
Na een fikse wandeling kon iedereen genieten van verse pompoen- en tomatensoep en een
pistolet.
De winnaars van deze editie zijn:

Lange
wandeling

Vander Auwera Lenn
5B

Struyf Beau
3A

Wouters Nynke
4B

Korte
wandeling

De Ruijter Lenn
2B

Van Woensel Lore
Juf Lief

Vermeersch Tess
3B

Tot slot willen we graag iedereen bedanken dat ons geholpen heeft om van deze editie weer
een topeditie te maken.

WIJNPROEVERIJ & WIJNVERKOOP ten voordele van de school
Zoals elk jaar organiseren we een wijnverkoop.
Om iedereen de kans te geven de wijnen van onze jaarlijkse wijnverkoop goed te leren
kennen, organiseren we een gezellige proeverij met uitleg op vrijdag 16 november om 20u
in de leraarskamer. Alle wijnen uit onze folder zullen hierbij worden geproefd en van
commentaar voorzien.

Zo leer je onze wijnen kennen en verneem je ook meer over wijn in het algemeen en het
combineren van wijn en gerechten.
Toegangsprijs = 10 euro. Deze wordt terugbetaald bij bestellingen ter plaatse vanaf 100 euro.
Inschrijving: liefst uiterlijk op 13 november
via admin@sint-pietersschoolwijn.online

KAAS- & WIJNAVOND
Onze kaas- en wijnavond zal dit jaar plaatsvinden in het Sint Albertuscollege (SALCO) op
zaterdag 24 november vanaf 17u.
Naast de vertrouwde keuzes tussen een kaas- of vleesbord voor jong en oud is er natuurlijk
ook een heerlijk desssertenbuffet. Het taartenbuffet is al besteld, maar er kan nog meer bij.
Voel je je geroepen om zelf ook een dessert klaar te maken, laat het ons dan zeker weten op
feestcomité@sint-pietersschool.be.
Naast het eten voorzien we voor de kinderen de nodige films terwijl mama, papa en
aanverwanten in onze bodega kunnen genieten van het wijnassortiment van onze
wijnverkoop.
Inschrijvingen gebeuren ook dit jaar enkel online via de link op de homepagina van de
school (www.sint-pietersschool.be) of in de uitnodigingsmail die u kortelings zal ontvangen.
We hopen jullie ook dit jaar in groten getale te mogen ontvangen.

Werkgroep Verkeer

Contact: verkeer@sint-pietersschool.be

Wist je dat…
● … 2 nieuwe vrijwilligers zich dit schooljaar hebben aangemeld in de werkgroep
verkeer? Je kan Eva Saels en Bettina Maes onder andere in actie zien aan de
kiss&go.
● … de verkeerssituatie in de Kloosterstraat sinds oktober gewijzigd werd naar
dynamische eenrichting die geldt bij start en einde van de schooldag? En de zone 30
werd uitgebreid tot aan de Holle Weg?
● … de takel af en toe in actie treedt om fout gestalde fietsen te verwijderen? Gelukkig
gebeurt dit niet zo vaak en er zijn zeker ook geen fikse boetes aan verbonden. We
zijn gewoon heel blij dat de nieuwe overdekte fietsenstalling dagelijks goed vol staat!
● … meester Evert, juf Lief en Bettina Maes de opleiding gemachtigd opzichter
volgden georganiseerd door de gemeente?
● … we ook dit jaar opnieuw een Dr. Mobi subsidie aanvragen bij de provincie?
Hiermee hopen we materiaal te kunnen aankopen ter ondersteuning van de lessen
verkeer op school.
● … de werkgroep verkeer bereikbaar is via e-mail? We vernemen graag jullie vragen,
opmerkingen, suggesties, knelpunten, tips, … via verkeer@sint-pietersschool.be
FLITS actie
De wintercampagne van het Octopusplan start na de herfstvakantie en loopt tot aan de
krokusvakantie. De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om
ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor
zichtbaarheid en veiligheid. FLITS wil met de campagne het autoverkeer terugdringen en
duurzame mobiliteit stimuleren enerzijds. Als iedereen één keer per week tracht te voet of
met de fiets te komen, kan dit al een verschil maken aan onze schoolpoort. Anderzijds gaat
er aandacht naar zichtbaarheid en verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode.

Op onaangekondigde controles kunnen de leerlingen een sticker verdienen om in de klas op
de spaarkaart te kleven. We leggen de lat iets hoger dit jaar. bij 300 volle spaarkaarten
zullen de kinderen opnieuw beloond met een fantastische fluo-fuif. Jij doet toch ook mee?
Zorg dat je elke dag GRAAG EN GOED GEZIEN wordt!

Evaluatie Strapdag en Schoolstraat
Het was een druilerige dag. Of neen, het regende
zelfs. Maar toch was de Strapdag op 21
september een groot succes. Het straplied werd
ingeoefend en de meeste kinderen kwamen te
voet of met de fiets naar school, ondanks het
slechte weer.
Dit jaar namen we ook deel aan de campagne ‘paraat voor de schoolstraat’ van de Vlaamse
overheid. De school werd tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan het begin en
het einde van de schooldag, behalve voor nuts- en hulpdiensten. Bewoners konden de straat
wel uit- maar niet inrijden. Er werden stapspots georganiseerd aan het Buurthuis en aan het
Kapelletje, vanwaar een 20-tal kinderen met een wandelrij onder begeleiding van vrijwillige
leerkrachten en ouders naar school stapten. ’s Ochtends was het veel te hard aan het
regenen, maar voor de avondbel konden de leerlingen en leerkrachten droog de
verkeersvrije straat op.

We kregen heel wat leuke en positieve reacties. 25 personen vulden de bevraging in,
voornamelijk ouders wiens kinderen met de wagen naar school komen. 13 mensen vonden
het over het algemeen een positief initiatief en gaven aan dat dit initiatief eventueel herhaald
zou mogen worden. We kregen zelfs een aanbod tot hulp bij het begeleiden van de staprijen!
De meeste positieve reacties over deze actie gingen over het feit dat mensen die
genoodzaakt zijn om de wagen te gebruiken, op deze dag toch aan het denken zijn gezet en
op zoek zijn gegaan naar eventuele alternatieven. Een aantal onder hen bekijkt de
mogelijkheden om dit sporadisch of zelfs definitief te herhalen. Terechte bezorgdheden

gingen onder meer over het feit dat de omgeving en de route niet altijd even veilig zijn en dat
er onvoldoende parkeergelegenheid (dicht) in de buurt is. Dit maakt het verderop parkeren
moeilijk, vooral voor de allerjongsten die moe zijn na een lange schooldag.
Een laatste opmerking die we enkele malen kregen, heeft te maken met de onwetendheid of
vragen rondom veiligheid en verantwoordelijkheid bij het begeleiden van de kinderen. Dit
thema vinden we zelf heel belangrijk en daarom wordt een infoavond gepland in de maand
november, waar zal ingegaan worden op het thema “begeleiden van jonge kinderen in het
verkeer”.

Infoavond poolen: veilig met je kind(eren) in het verkeer
Meester-pooler meester Jan Bex zullen we nooit kunnen evenaren … en dat hoeft ook niet.
Maar velen onder ons begeleiden sporadisch of dagelijks je kind(eren) van en naar school.
En af en toe nemen we vriendjes of vriendinnetjes mee. Hierbij worden we soms met
praktische problemen geconfronteerd, of we zitten met vragen. En wat als… ? Hierin willen
we als werkgroep jullie graag ondersteunen. We willen dit graag goed aanpakken en daarom
starten met een infoavond rond poolen, georganiseerd door de gemeente samen met de
Bierbeekse scholen en Mobiel 21. Er zullen aandachtspunten, tips en bezorgdheden aan bod
komen over kinderen in het verkeer, zowel te voet, met de fiets als met de wagen, alleen, in
pool of in groep. Op dit infomoment rond poolen bekijken we hoe we onze kinderen hier het
best op voorbereiden, waar we zelf rekening mee moeten houden, maar vooral hoe we hier
een geslaagd en duurzaam initiatief van maken.
info: www.fietspoolen.be.
Noteer alvast in je agenda! woensdag 28 november om 20u in het gemeentehuis. Meer info
volgt.
Maar eerst… een welverdiende vakantie!
De werkgroep verkeer

Nieuws uit de parochie

In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief vind je het volledige overzicht van de gezinsvieringen
die dit schooljaar georganiseerd worden.

