
 

 

      

   

Nieuwsbrief 23 december 2016 

 

Kerstwens van het schoolteam 

 

Dat het nieuwe jaar 

rijk mag zijn aan 

mooie dagen 

en veel liefde, voorspoed 

en geluk mag dragen. 

 

 

Het schoolteam wenst iedereen  

hartverwarmende feestdagen toe! 

 

 

Herinnering!  Herinnering!  Herinnering!  Herinnering! 

 

- dinsdag 21 februari: Internationale Moedertaaldag 

- woensdag 22 februari: Kijkdag  

- woensdag 22 en donderdag 23 februari: Oudercontact lagere school 

- van zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart: Krokusvakantie 

- maandag 6 maart: Ouderraad om 20.15 uur 

- van maandag 6 tot en met vrijdag 10 maart: Bosklassen 3de graad 

- woensdag 8 en donderdag 9 maart: Oudercontact kleuterschool 

- woensdag 29 maart: Kijkdag en Eucharistieviering 

- vrijdag 31 maart: Rapport  

 

 

U wenst in te schrijven voor het volgende schooljaar (2017-2018) 

 

- MAART 2017: 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 maandag 6 maart 2017 tot en met vrijdag 24 maart 2017. 

 

 



 

 

Nieuws uit de klassen 

 
Het ruikt hier naar… DE BAKKER!  
 

 
 

Op dinsdag 22 november mocht de eerste kleuterklas op bezoek gaan bij de bakker. 
De Potter heeft ons met open armen ontvangen. 
We hebben de bakker ontmoet en hij heeft ons alles verteld 
over hoe  brood gemaakt wordt. 
We waren heel erg onder de indruk.  
Niet alleen van het grote pistolet-machine dat er staat maar ook 
door de lekkere geur van heerlijk versgebakken brood. 
 
Nadien gingen we in de bakkerswinkel nog iets kopen.  
Daar kregen we een geweldige tentoonstelling van de bakker. Hij 
liet ons zien hoe hij in een mum van tijd prachtige 
marsepeinmannetjes kon toveren. 
 
Alsof dat niet genoeg was, kregen we op het einde van ons 
bezoek nog heerlijke chocolade en speculaas mee voor iedereen. 
 

Het was een namiddag om van te smullen! 
 

     Groetjes van de eerste kleuterklas! 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij leerden heel veel over de tijd van WO I 

 

Op 15 november kwamen er oma's en opa's op bezoek in onze klas.  We hielden 

een tentoonstelling.  Wij gaven uitleg bij allerlei materiaal van WO I.  De opa's 

en oma's moesten vraagjes beantwoorden.  Ze kregen  een kopje koffie met een 

koekje.  Wij kregen ook een koekje. 

 

Wij  hadden veel leien en griffels, pennen, inktpot en vloeipapier.  Daar konden 

we mee schrijven zoals vroeger. Dat vonden we super! Vooral het schrijven met 

pen en inktpot oefenden we graag. 

 

Er waren ook veel spelletjes van toen: bikkels, aarden knikkers, bouwdozen met 

houten blokjes, een sjoelbak, hoepels, een hinkelspel...  Het was leuk om daar mee 

te spelen.  Sommige kinderen van onze klas konden de hoepel over de hele 

speelplaats doen rollen.  Wow!  

 

Wij leerden heel veel over de tijd van WO I maar we leven toch liever in deze 

tijd.  

 

De kinderen van 2B 

 

Onze eik groeit!!!!! 

 

Op 13 september gingen we naar de Varenberg.  

We raapten daar kastanjes, beukennootjes en 

eikels.  In de klas hebben we er een aantal 

geplant én…. op 5 december ontdekten we dat er 

een eik aan het groeien was!  We wachten 

gespannen af, of er ook een beuk en een kastanje 

zullen uitkomen. 

 

 



 

 
Bezoek aan de “Vrienden van Heverleebos” 

 

Op een prachtige maandagnamiddag gingen de leerlingen van het derde leerjaar op avontuur. Samen met 

enkele lieve taxichauffeurs reden we richting Heverlee om daar te leren over de natuur.  

Met duikbrillen op zwommen we doorheen de beek en was het natuurliefhebster Chris die voor onze 

charmes bezweek! 

 

Met hand en tand trok ze ons letterlijk doorheen ons wonderbaarlijke land. Van heel erg hoog, was ’t een 

vleermuis die vloog. We bewonderden ook enkele juffers en libellen, die moesten schuilen voor de ijsvogel 

want wat is me dat een snelle! Deze laatste was werkelijk een plaatje en woont aan de oevers in een gaatje. 

Ons witloof wordt momenteel geteeld maar ’t is de bittervoorn die met mosseltjes speelt.  

 

Groeten, 

 

de leerlingen van het derde 

meester Jan & meester Didier 

 

 
 

 

Wij gingen met het derde zingen in 't Buurthuis, het was een overweldigend succes. Vooral het swingende 

BENGELLIED verraste ons publiek. 
 
Onze witloofkwekerij is ook de moeite!!! 
 
 
Roni is nieuw in onze klas. Hij komt uit Syrië (Libanon) en kan dankzij de hulp van z'n klasgenootjes al rekenen tot 
20 en vlot lezen. We moeten wel veel tonen en uitbeelden, maar het lukt. Zijn broertje Rudi zit bij meester Johan. 



Naar Technopolis 
 
Wij, de kinderen van het 5de leerjaar, zijn naar Technopolis geweest. 
Eerst kregen we veel info in een grote zaal. 
We hebben vanalles gedaan rond techniek zoals: je haar omhoog zetten, op een koord 
fietsen, op een spijkerbed liggen gemaakt van spijkers ,… 
We deden allerlei proefjes en toen we klaar waren, mochten we vrij spelen. 
We kregen een blauw bandje zodat we niet verloren liepen en de proefjes konden 
doorsturen naar ons eigen mailadres. 
Het was daar heel leuk. Nu weten we meer over techniek, bijvoorbeeld:  we hebben ook 
een auto opgetild en dat was een hefboom. 
 
(Geschreven door Marina en Valentina)  
 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

 

 

 

 
Het Buurthuis en woonzorgcentrum   
 
Wij, de  kinderen van het 5de leerjaar,  hebben liedjes gezongen voor de mensen van het buurthuis en het 
woonzorgcentrum. De liedjes die we gezongen hebben zijn: 
 

 Wij kinderen van de wereld  

 Jingle bells  

 À la danse  

 I’m a ford 

 Saint –Nicolas  

 I like the flowers  

 Une jeune fille de 90 ans   

 … 

 
Het was heel leuk om voor de mensen te zingen.  
(Geschreven door Olivia en Milan) 
 



Aquatopia 
 
Gisteren (19 december) was het zesde van de Sint-Pietersschool naar Aquatopia gegaan. Ze waren ‘s 
ochtends met de trein vertrokken. Ze waren tegen 10 uur in Antwerpen. In Aquatopia begonnen ze met 
het gedeelte van het Regenwoud. Er waren daar onder andere de pijlgifkikker en de otorongo 
zoetwaterrog. Daarna zijn ze naar het gedeelte van de Mangrove gegaan. Daar waren er koeneus- en 
gitaarroggen die gevoed werden. Vervolgens waren ze in de “duikboot” met de octopus. Het zesde had 
veel geluk, want die was gewoon rond aan het zwemmen wat bij sommige jaren niet eens te zien was. Dan 
waren ze naar het labo gegaan waar er kleine zeepaardjes en een kappersgarnaal rond zwommen. Het 
moeras was het volgende op de planning. Het was het koninkrijk van de leguaan. Van het moeras naar de 
koraalriffen. Er waren doktersvissen en een murene, maar die laatste was te lui om te zwemmen. Dat was 
dan niet zo erg want wanneer ze bij de Open Oceaan aankwamen, waren er namelijk ook murenes die wél 
wouden rondzwemmen. Er waren ook haaien:  de zwartpuntrifhaai, de tijgerhaai en de verpleegsterhaai. 
De twee geredde zeeschildpadden waren ook van de partij, Sansbecco en Mabouche. Het zesde had geluk 
want ze werden gevoed. Het spijtige is dat Aquatopia dicht gaat de 8ste  januari.  
 
Van Quinten Verkammen. 
 
 

 
Alle kinderen van onze kleuterschool hebben de 
laatste weken heel hard gewerkt.  We maakten 
mooie werkjes voor onszelf, maar ook voor 
anderen.  Op dinsdag 20 december hebben de 
kinderen van de instapklas al deze mooie 
geschenken naar het Woonzorg Centrum 
d'Eycken Brug te Korbeek-Lo gebracht.  Iedere 
bewoner kreeg een mooie kerstcreatie. 
Het was super!  Volgende kerst gaat een andere 
kleuterklas deze mensen blij maken.  
 
De instappers... 
 
 

 

 

Familienieuws 

 

Meester Jonas kreeg een zoon, Ward! 

  

Van harte proficiat!  

 

 

Wij melden het overlijden van… 

 

… de overgrootmoeder van Marie (juf Ragna) en Max Lawton (juf Hilde).  

… de overgrootvader van Woud Van den Bogaert Van Caekenberghe (juf An en juf Inneke). 

… de grootvader van Charlotte (juf Natasja) en Caroline Wegnez (juf Kristel). 

 

Veel sterkte aan de families. 



 

Eucharistieviering 

 

Tijdens een prachtige viering van het eerste leerjaar maakten we kennis met Jurre. Jurre is een 

sneeuwman die niet weet wat Kerstmis is. Hij gaat op zoek naar antwoorden en komt onderweg heel 

wat dieren tegen: een konijn, een eend, een muis, een vos, een paard, een ezel, enkele vogels en tot 

slot een specht. Samen gaan ze verder op zoek. Of ze weten wat Kerstmis is,  moet je maar eens aan 

je kind(eren) vragen.  

 

Wij wensen iedereen alvast een ZAAAAAAAAALIG kerstfeest! 

 

 

Naschoolse opvang 

 
Wil je als ouder iets laten weten aan de mensen van de opvang? Gelieve dan te bellen naar het nummer 

van de school: 016/460 360 (tot ongeveer 15.45 uur) of rechtsreeks naar het gsm-nummer van de 

opvang: 0497/730 659 (vanaf ongeveer 15.45 uur). 
 
 

Wist je dat… 

 

… het 3de, 4de en 5de leerjaar de solidariteitsmaaltijd in het Buurthuis zijn gaan opluisteren met 

(kerst)liedjes? 

… het 5de dit ook in het Woonzorgcentrum d’ Eycken Brug is gaan doen?  

… de bewoners van datzelfde WZC zelfgemaakte cadeautjes van de kindjes van de instapklas kregen? 

… je dit ook in de artikels die de kinderen schreven kan lezen? 

 

 

De verkeerswerkgroep ziet je graag!  
 

Ook in de donkere wintermaanden blijven we het stappen en trappen stimuleren en we blijven erop 

wijzen dat het extra belangrijk is om goed op te vallen in het verkeer. We gaan na de kerstvakantie 

door met de regelmatige onaangekondigde FLITS-controles. We zullen dit wel op een andere manier 

aanpakken (dus geen streepjes meer), maar hoe, dat verklappen we nog niet. Dus draag elke dag FLUO 

en zorg dat je GEFLITST wordt! Wij hopen dat het dragen van fluo een automatisme wordt, een 

ritueel, net als het poetsen van je tanden en het aantrekken van je schoenen ‘s ochtends. Daarom 

kregen jullie van ons een leuk handgemaakt gadget dat je aan je boekentas kan hangen om je hieraan 

te herinneren.  

 

ZORG DAT JE GRAAG GEZIEN BENT! 
 



Enkele vrijwilligers in actie bij het maken van de gadgets. 
 

 
 

En naast de FLITS-controles zijn de vrijwilligers van de werkgroep verkeer een gans jaar druk in de 

weer voor de veiligheid in de schoolomgeving, onder andere door het bemannen van de KISS & GO. Dit 

is zoals jullie weten de zone net voorbij de schoolpoort waar niet geparkeerd mag worden, maar waar 

de kinderen afgezet worden door de ouders en onder begeleiding naar de schoolpoort gebracht. Voor 

een vlot verloop mag hier dus enkel gestopt worden om de kinderen te laten uitstappen aan de kant 

van de stoep, bestuurders blijven zitten en de vrijwilligers helpen bij het uitstappen, eventueel 

boekentassen uit de koffer halen en kinderen veilig naar de schoolpoort begeleiden. Wij stellen jullie 

graag enkele van deze vrijwilligers voor die elke dag van de week voor jullie paraat staan: 
 

maandag: Lieve 

 

dinsdag: Anne 
 

Mijn naam is Anne. Ik ben mama van Elena en Irene.  

Toen ik naar twee scholen moest vond ik de kiss&go heel handig. Nu ben ik blij 

dat ik mijn steentje kan bijdragen om dit ook aan andere ouders te bieden.  

 

Vriendelijke groeten 

Anne 

 

woensdag: Mariet/Anja 
 

donderdag: Martine 

 

vrijdag: Caroline/Filip 
Hallo, 

Wij zijn de ouders van Bram en Mathias Bastien uit het 6e en het 

3e. Op vrijdag verzorgen wij de Kiss-en Go zone. 

Nu onze kids al wat groter zijn, helpen we graag om jullie kinderen 

veilig naar de schoolpoort te brengen. Als iedereen goed de 

afspraken volgt, is het een pak veiliger voor onze kinderen aan de 

schoolpoort. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

Caroline Stout en Filip Bastien  


