
           Nieuwsbrief 30 oktober 2015  
Een nieuw logo, een woordje uitleg 

 Je hebt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar vast, proficiat! Meer nog: je hebt de eerste nieuwsbrief met het nieuwe schoollogo vast! Dat verdient een woordje uitleg.  Een nieuw schoollogo valt niet zomaar uit de lucht! Daar gaat heel wat denk-, beslis- en nachtwerk aan vooraf! Maar wat betekent het nu?  Is het een hoop snippers, zoals sommige kinderen denken? Is het de weg die een kind aflegt bij ons op school? Zijn het onze kinderen? Elk stukje is anders, elk stukje is uniek. Of zijn het puzzelstukken die we kinderen aanreiken en hen maken tot wie ze zijn? Talentvolle en zelfbewuste jongeren? Wat het ook moge zijn, wat u er ook in mag zien, het volgende gedicht omvat al veel, maar zeker niet alles…  Honderden vliegers vliegen af en aan  in de wolken of onder een zon die hen doet stralen  Honderden vliegers heel kleurrijk groot of klein hoog in de lucht of wat lager rustig zwevend of pijlsnel er dwars doorheen soms ongrijpbaar  Juffen en meesters geven vleugels sterker dan papier om te leren opstijgen en vliegen zweven en verkennen duikelen en weer landen                     I.L.  
Herinnering!  Herinnering!  Herinnering!  Herinnering! 

 - woensdag 11 november: Vrijaf (Wapenstilstand) - van maandag 16 tot vrijdag 20 november: Orgweek - zaterdag 21 november: Kaas-en wijnavond in Ave Regina - van maandag 23 tot vrijdag 27 november: Voorleesweek - dinsdag 24 november: Ouderraad - vrijdag 27 november: Pedagogische Studiedag  - vrijdag 4 december: Sint op school - vrijdag 18 december: Rapport - zaterdag 19 december: Kerst@Sint-Pieter  



Stekelbees of Naschoolse Opvang? 
 Bij het begin van het schooljaar ontstaat er altijd wat verwarring omtrent de naschoolse opvang. Moet je kind op school blijven of moet het naar Stekelbees gaan? Om het voor je kind gemakkelijker te maken, hebben we sleutelhangers gemaakt die je aan de schooltas kan hangen. Vooral voor kleuters kan dit héél handig zijn. De sleutelhangers zijn te verkrijgen op het secretariaat tegen de democratische prijs van 1 euro.   
Orgweek 
 Tijdens de week van 16 tot 20 november organiseren wij op school onze tweede ‘Orgweek’. Een hele week lang wordt er extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Elke leeftijd zal rond een bepaald thema werken.  Eerste kleuterklas: Afpakken Tweede kleuterklas: Vertrouwen Derde kleuterklas: Wat is liegen? Eerste leerjaar: Samen plezier maken  Tweede leerjaar: Mag ik meespelen? Derde leerjaar: Openstaan voor anderen. Is wat ik zie en hoor ook echt zo? Vierde leerjaar: Vriendschap Vijfde leerjaar: Hoe komt mijn gedrag over bij anderen? Zesde leerjaar: Samenwerken  Aan de hand van groepsactiviteiten en gericht spelmateriaal willen we onze kinderen laten groeien in het fijn omgaan met elkaar. ‘Zorg voor elkaar‘ is immers één van onze kapstokregels. Het Orgbijtje zal die week vaak te zien zijn op school.  Vrijdagnamiddag kunnen de kinderen aan elkaar tonen waarrond ze hebben gewerkt tijdens een gezamenlijk afsluitmoment in de gymzaal.  Wij zouden het heel fijn vinden indien jullie ook thuis interesse kunnen tonen voor het thema en deze week mee kunnen beleven met uw kind.  
Nieuws uit de klassen 
 De instapklas aan het woord:  Op maandag 19 oktober gingen we naar het bos.  We reden met de auto naar het Meerdaalbos. Wat was het mooi en stil in het bos.  Op de grond lagen heel veel bladeren, ze hadden alle kleuren van de herfst. Bruin, rood, geel en oranje bladeren.  We ontdekten heel veel paddenstoelen, kastanjes en beukennootjes. We hoorden hoog in de bomen vogels fluiten.  Kabouters hebben we niet gezien maar het was super leuk! We namen veel herfstmateriaal mee om te spelen in onze klas.   Herfstgroeten van de instappers!    



        FLITS, FLITS, KLIK, KLIK, je staat er op! Op woensdag 7 oktober kreeg de eerste kleuterklas bezoek van een gekke fotograaf. Ze kwam de klas binnen en begon meteen foto’s te maken van al die mooie kindjes in de eerste kleuterklas.  De gekke fotograaf, had zelf ook gekke spulletjes meegebracht naar onze school. Zo konden we ons verkleden en plaats nemen voor het doek! Als echte professionals, leerden we de knepen van het fotograferen kennen!  ‘STRIKE A POSE’ We kijken naar het vogeltje,  houden ons eventjes stil,  lachen onze tandjes bloot en… KLIK!  We staan er op!  Het resultaat mag gezien worden!  Wij hebben al geoefend voor de dag dat de schoolfotograaf komt!             
3de kleuterklas – 1ste leerjaar – 2de leerjaar   En we zijn met z’n allen naar ’t Speelbos geweest. Het was daar een reuzegezellig feest! Het regende een beetje, maar dat deerde ons niet, Het was supertof, daarom zingen we dit lied, al in de maneschijn!  En speelden we veel in het bos? Ja, we speelden in het bos! En aten w’ons bokes op het mos? Ja, we aten op het mos! Op het mos, in het bos, en we zijn met z’n allen naar ’t Speelbos geweest…  



!!CREATIEVE HERFSTWANDELING in het VIERDE leerjaar!! 
 

Met het vierde leerjaar trokken we op een zonnige maandagnamiddag de Varenberg rond. Onderweg kwamen Pandakrijtjes, lijmstiften en ander materiaal aan bod om creatief aan de slag te gaan!  Het was GEWELDIG! Fotomateriaal werd verzorgd door de kids van het 4de leerjaar… 
 
 
 
 
                                      



 Het 5de leerjaar trekt er op uit!  We zijn met de trein het Gallo-Romeins museum in Tongeren gaan bezoeken. Daar moesten we dingen doen zoals speerwerpen op een zwijn en een ketting maken. De dingen die er stonden, leken echt.  Dat was weer een gevuld dagje voor het 5e leerjaar! Linde en Kyan (5A)  

     Is het amusement? Is het een compliment? Het is een MUZEMENT!!!  Vrijdag 23 oktober kwamen we samen in de gymzaal voor een muzement. Onder leiding van de meesters leerden we een groentelied. Scherp de tongen en haal je beste Italiaanse accent naar boven, wanneer er de volgende keer groentesoep wordt gemaakt, zingen jullie uit volle borst:  
Tomati, tomata, tomatuti, tomatuti, courgetti, pataat. Tomati, tomata, tomatuti, tomatuti courgetti met sla.  Paprika, paprika, komkommer en broccoli. Paprika, paprika, prei en koolrabi. 
 
Wist je dat… 
 … het 2de, 3de en 4de leerjaar gestart zijn met Verrekijker: een handleiding voor Nederlands? … diezelfde Verrekijker een pilootproject is en we dus zelf een beetje mee kunnen schrijven aan de handleiding? … het kleuterteam volop bezig is aan de uitnodigingen voor het grootouderfeest? … de audities voor woord en instrument achter de rug zijn en de repetities voor het aperitiefconcert weldra beginnen?  
Familienieuws 
 Juf Jet werd oma van Rosie! Mathias (juf Lief) kreeg een zusje, Juliette. 



 Van harte proficiat!   Wij melden het overlijden van… … de grootvader van Matisse (juf Ingrid) en Estée (juf Martine).  Veel sterkte aan de familie.  
Eucharistieviering 
 Op dinsdag 29 september maakten we kennis met Kikker, een echt slokop.  Al het water hield hij voor zich, geen druppel deelde hij tot de alen hem kietelden.  De leerlingen van het 5de leerjaar brachten het verhaal van ‘Eén slokje kikker’. Pater Germaan vertelde het verhaal van de vijf broden en twee vissen. We kwamen samen in de kerk van Korbeek-Lo om even stil te staan en dank je wel te zeggen voor het begin van het schooljaar.   
Ouderraad  
 Beste ouders, ook dit jaar is de ouderraad weer enthousiast van start gegaan!  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 28/9/2015? 
Werkgroepen 
Volgende werkgroepen werden opgestart:  

 “Klusdag”: organisatie van de klusdagen (11 oktober en 21 maart). 
 “Dag van de leerkracht”: een cadeautje voor de leerkrachten aangeboden door de ouderraad. 
 “Kaas en wijn”: organisatie van de kaas- en wijnavond op 21 november. 
 “Wijnverkoop” 
 “Inpakdag”: de logistieke voorbereidingen voor het bezoek van de Sint. 
 “Verkeer”: uitwerken van ludieke acties rond verkeer. 
 “Inhoudelijk thema”: organisatie van een informatieve avond voor de ouders. 

Omdat vele handen licht werk maken, zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je zin om 1 (of meer) van bovenstaande werkgroepen te vervoegen? Stuur ons dan gerust een mailtje, iedereen is welkom. 
Volgende vergadering 
Dinsdag 24 november 20u15 in de leraarskamer. Iedereen welkom! 
Afgelopen Activiteiten 
 Naar aanleiding van de dag van de leerkracht werden de leerkrachten op dinsdag 6 oktober verwend met een cinematicket. Er werd ook een kijkdoos afgegeven in het thema van het schoollogo, samen met een leuk gedichtje om de leerkrachten te danken voor hun inzet. 



 

 De eerste strapdag was een groot succes. De meeste kinderen kwamen met de fiets of te voet naar de school. We wensen de ouders dan ook te bedanken om de kinderen een veilige schoolomgeving te schenken. Er werd die dag ook koffie aangeboden aan de ouders om hen te bedanken voor de extra inspanning die vereist was.  Hopelijk reageren jullie opnieuw even enthousiast bij de volgende strapdagen.   
 Klusdag 11 oktober. 
Schilderwerken, opkuiswerk, instellen van de fietszone, en de vele andere werkjes, niets was te veel voor de vrijwilligers op de klusdag. Na een vermoeiende dag werden de meeste klussen van de lijst afgewerkt. Een dikke proficiat aan de noeste werkers!  Noteer alvast de datum van de volgende klusdag in jullie agenda: 21 maart 2016, iedereen is welkom, er zijn altijd klusjes naar ieders mogelijkheden. 
 

Geplande Activiteiten 
Kaas- en wijnavond + wijnverkoop 
 Op 21 november organiseert de ouderraad een kaas- en wijnavond in Ave Regina (Lovenjoel).  Op die avond is er eveneens de gelegenheid om de selectie wijnen - gekozen door de werkgroep ‘wijnverkoop’ - te komen proeven. Deze wijnen kunnen besteld worden (online of op papier) en worden - net op tijd voor de eindejaarsfeesten! - op school afgeleverd.  Om alles in goede banen te leiden hebben we op die avond ook heel wat helpende handen nodig. Voel je er iets voor om te komen helpen – ook al is het maar voor een uurtje - laat het ons dan zeker weten! Ben je nog niet ingeschreven? Geen probleem: inschrijven kan nog tot 13 november. Nieuw vanaf dit jaar: online inschrijven, neem een kijkje op de website van de school: www.sint-pietersschool.be . De opbrengst van beide initiatieven gaat naar de aankoop van buitenmeubilair in gerecycleerd materiaal. 
Varia 
We zoeken nog vrijwilligers voor het bemannen van de  Kiss & Go. Wil je meehelpen onze kinderen te begeleiden van de auto tot aan de schoolpoort of ken je iemand die dat kan doen, laat ons iets weten via het hierboven vermelde emailadres. De Kiss & Go zone wordt bemand tussen 8u30 en 8u45. We doen een warme oproep ook aan mensen die maar sporadisch kunnen inspringen.   



Feestcomité 
 Wist u dat het feestcomité 5 nieuwe leden telt?  We zijn bijzonder verheugd dat: 

 Wouter Van Kerschaver, papa van Fiene (klas L4B), 
 Yves Claes, papa van Vic (klas K2B), 
 Steven Smout & Stéphanie Dumont, ouders van Febe (klas K1-2B) 
 en Miet Bosmans, mama van Nathan Fransens (klas K1-2A) 

ons enthousiast FC-team komen versterken. 
 1.  Wandelzoektocht dd 27 september 2015  
De Sint-Pietersschool kwam met maar liefst 425 wandelaars of 97 gezinnen de omgeving van de Abdij van het park verkennen, spelletjes spelen, vragen oplossen en gezellig bijpraten of kennismaken met andere ouders van kinderen van de school. 329 deelnemers hebben achteraf à volontė genoten van een heerlijke spaghetti.   Dank aan alle helpende handen en de onvoorwaardelijke medewerking van Traiteur Culinesse om er terug een prachteditie van te maken. 
 ps : Na de herfstvakantie volgt op school een officiële prijsuitreiking tav de kinderen. 

 
 2.  Kerst@Sint-Pieter  

 Op zaterdag 19 december 2015 (vanaf 17u) organiseren we de 3° editie van Kerst@Sint-Pieter.   Wij zorgen alvast terug voor een aangename kerstsfeer (met kinderanimatie) en hapjes en drankjes aan heel democratische prijzen. Wij hopen jullie daar allemaal alvast terug te mogen begroeten en zo de kerstvakantie op een gezellige en ontspannen manier in te zetten. 
 Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 
 Geniet alvast van een rustgevende herfstvakantie!   

   



           Sint-Pietersschool 
           Kloosterstraat 2 
           3360 Korbeek-Lo 
           info@sint-pietersschool.be 
 
Ondergetekende………………………………………………………………………………, 
ouder van …………………………………………………………………….….. uit klas ….., 
 
vraagt aan de leerkracht om toe te zien op het gebruik van medicatie. 
Naam geneesmiddel…………………………………………………………………………… 
Hoeveelheid en tijdstip: …………………………………………………. 
Dit staat ook nog eens extra vermeld op de verpakking. 

 
De medicatie wordt aan de leerkracht overhandigd en zit nooit onbeheerd in de schooltas. 
 
Datum en handtekening, 
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