Nieuwsbrief 28 oktober 2016
Het is herfst!
Je ziet het aan de bomen
en ruikt het aan de paddenstoelen in de tuin!
Je hoort het aan het vallen van de bladeren
en voelt het aan de wind om je oren.
Het is herfst
en ik proef het aan de warme chocomelk in mijn handen!
Heerlijk!

Herinnering!
-

Herinnering!

Herinnering!

vrijdag 11 november: Vrijaf (Wapenstilstand)
zaterdag 19 november: Kaas-en wijnavond in Ave Regina
maandag 28 november: Ouderraad
woensdag 30 november: Pedagogische Studiedag
maandag 5 december: inpakavond
dinsdag 6 december: Sint op school
donderdag 22 december: Eucharistieviering
vrijdag 23 december: Rapport

Nieuws uit de klassen
De instapklas ontdekt het bos
Herfst in het bos!
Veel stokken, eikels, kastanjes en zo veel meer.
We gooien met blaadjes en amuseren ons zeer.
We ontdekken ook iets zacht... mos.
Het is herfst in het bos!

Herinnering!

1ste
kleuterklas

Leuke kiekjes van Frits de fotograaf
Op maandag 17 oktober is de
schoolfotograaf langs gekomen in
onze school. We mochten met de
hele klas, met onze broer en/of zus en helemaal
alleen op de foto.
Maar in de namiddag, kwam er nog iemand op
bezoek bij ons in de klas: ‘Fotograaf Frits’
Hij had gehoord dat er mooie en lieve snoetjes
zitten in onze eerste kleuterklas.
Dit wou hij toch van dichterbij komen bekijken.
Hij had een groot fototoestel meegebracht. Dit
samen met grappige glitterhoeden, coole brillen en
gekke hoedjes.

Elk kindje mocht zich verkleden en op de foto van
fotograaf Frits.
Na al dat poseren en na heel veel plezier, moest
fotograaf Frits vertrekken.
Maar zijn verkleedspullen mochten we een hele
week houden. Zo konden we ook in de klas grappige
foto’s maken met onze fototoestellen.

Heb je al ooit eens in een computer
gekeken? Of in een oude radio? Wij
kregen de kans om oude toestellen
helemaal uit elkaar te halen…reuze! Met
een leger schroevendraaiers en
kniptangen hebben we alles opengemaakt!
Wat zitten er veel kleine draadjes en
knopjes in zo’n machines! Met al deze
onderdelen hebben wij voor een super
gloednieuwe robot gezorgd!
Wat een leuke voormiddag in De Borre…LABO CURIEUS !!
Het eerste leerjaar

Nieuws uit de derde kleuterklas

Wist je dat…
… we onze beren meennamen naar een pyjamafeest, en dat ook onze
juffen hun pyjama hadden aangedaan?
… Tony Macaroni (bekende Italiaanse kunstenaar) op bezoek kwam in
onze klas? Hij vroeg om hulp omdat zijn kleuren gestolen waren.
… onze klas omgetoverd was tot een echt kasteel? Er woonden 33 echte ridders en
jonkvrouwen.
… we onze eerste schoolperiode afsloten met een echt griezelfeest? We smulden lekker van
echte griezelhapjes.
… wij het echt naar onze zin hebben in de derde kleuterklas?
… wij nieuwe vriendjes hebben leren kennen dit schooljaar…Cas, Lisa, Max en Wassy

De kust
In september zijn we met de bus naar Nieuwpoort gegaan om de zee van dichtbij te leren kennen.
We hebben veel bijgeleerd in Nieuwpoort over de garnaalvisser, het strand, de vismijn,...
We hebben heel wat activiteiten gedaan zoals krabben vangen, of leuke spelletjes.
Zingen zat er ook bij, een leuk showtje was het geworden. Daarna hebben we iets gedronken en
zijn we terug naar de Barkentijn gegaan.
Natuurlijk hebben we soms gespeeld in het zand en schelpen gezocht.
We zijn niet alleen op het strand geweest, we zijn ook naar Nieuwpoort-Stad gegaan. Daar
hebben we Jeanne Panne, een standbeeld van een heks, het stadhuis en de vismijn bezocht.
Door de leuke opdrachtjes hebben we ook veel gestapt, en zelfs elke ochtend gymnastiek gedaan.
Wie zorgde voor deze leuke zeeklassen? Onze leuke juffen en meester, natuurlijk.
Hannah uit klas 4A

De zee

Ik vond zeeklassen heel leuk! Vooral op mijn verjaardag, ik was een beetje verschoten van de
verrassing: iedereen zat in het donker, en zong plots ‘Lang zal ze leven’ toen ik binnenkwam. Op dat
moment was ik wel een beetje verlegen.
Die avond gingen we in het donker naar het strand, dat was geweldig: met de zaklampen schijnen,
luisteren naar de wind en het gefluit van de vogels.
De kamers waren ook heel leuk, echt waar.
Ik zou met mijn familie ook wel eens willen gaan, en ook wel eens met mijn gezin alleen.
Het gocarten vond ik ook super tof.
En Liv kwam ook op bezoek , het dochtertje van juf Stefanie, samen met haar man en de oma van Liv.
De uitstap met de garnalenvisser vond ik ook heel leuk! Toen hadden we ook heel lang gewandeld en
heel veel schelpen geraapt. We gingen met de koets naar de mama van de garnalenvisser om de
lekkere garnalen te proeven. Mmmmmm!
Het waren de super-de-superste zeeklassen van mijn hele leven!
Loes uit klas 4A

Zeeklassen 4e leerjaar 2016
4A en 4B ( Sint-Pietersschool) zijn een
spetterende vakantie tegemoet gegaan: samen
gingen we naar Nieuwpoort en we kregen een
mooi verblijf in de Barkentijn. We gingen op
bezoek in Nieuwpoort stad. We bezochten een
echte garnalenvisser, we speelden toffe spelletjes
in de duinen, we gingen echte krabben vangen,
we verzamelden schelpen, we maakten
zandkastelen en gingen laat in de avond een tocht
maken langs het strand. Het was schitterend
weer! Ik zou zo nog een keer willen gaan! Al die
lol was geweldig!
Febe uit klas 4A

Uitstap Ramioul
Onze mooie, zonnige klas is op 12 september naar Ramioul geweest. We hebben er heel veel geleerd
hoor…Het was een prachtige dag. We gingen met een ‘chique’ reisbus naar het museum. We hebben er
geleerd hoe we vuur maakten, ondanks dat het snikheet was. We hebben zelfs met bogen geschoten! (Niet
bezorgd worden, ouders!) We hebben ook gezellige huisjes bezocht. Speren werpen, potten bakken,…Het
ging maar door! En nu even serieus: het is leuker dan gewoon les volgen! Het was wel lang rijden, maar
zeker de moeite waard! Tot op het volgende artikel!
©Aldo, Vik en Ward 2016

Uitstap woonzorgcentrum
5de leerjaar
We zijn op 10 en 11 oktober naar het woonzorgcentrum ‘d’Eycken Brug’ geweest. We
moesten daar verschillende opdrachten uitvoeren. Twee kinderen van onze groep werden
opeens een tikkeltje ouder en moesten met een hulpmiddel (rolstoel, kruk, wandelstok…)
verdergaan. Ze gaven ons uitleg en nuttige tips.
De bewoners vertelden over hun leven.
Wij vonden het wel leuk om voor één dagje met een hulpmiddel rond te lopen maar voor
de oudere mensen is dat waarschijnlijk niet zo fijn.

Fien en Noa

Koken
De kinderen van het 5de leerjaar mochten verschillende recepten maken zoals:
wortelsoep, wafels, pannenkoeken, worstenbroodjes, kaas op een stokje,
zuiderse rolletjes en sangria.
Daarna konden de kinderen van alles wat proeven. Iedereen vond het heerlijk!
Deze activiteit is gekomen door de nieuwe taalmethode van Verrekijker.
Dank je wel (groot)ouders voor jullie hulp!
Luca, Aurélie, Eva en Jente

Spelnamiddag 6e leerjaar en 3e kleuterklas!
De leerlingen van het zesde hebben een hele maand gewerkt rond de tekstsoort instructies met als
thema “Buiten spelen”. Tijdens de trotsweek hebben ze in groepjes zelf een spel bedacht, de instructie
neergeschreven en dit ingeoefend voor de klas. Ze gaven daarna tips aan elkaar om het nog beter en
duidelijker te maken.
Dinsdag 25 oktober was het dan eindelijk zover: “die van het zesde” gingen spelletjes spelen met onze
vriendjes van de derde kleuterklas. Het was een enthousiaste, hartverwarmende, verrassende en
leerrijke namiddag voor iedereen!

Wist je dat…
… het 5de en 6de leerjaar gestart zijn met Verrekijker: een handleiding voor Nederlands?
… diezelfde Verrekijker een pilootproject is en we dus zelf nog een beetje mee kunnen schrijven aan
de handleiding?
… er elke maand een orgdag is?
… er al veel gestrapt werd?
… we in blijde verwachting van nieuwe klaslokalen zijn? De zolder wordt verbouwd tot 3 klaslokalen.
…vanaf 9/11/2016 James, een jongeman met een arbeidshandicap, komt werken in onze
school. Hij zal, in het kader van Begeleid Werk, logistieke en administratieve taken
vervullen en ondersteuning bieden in de klassen.
Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met juf Maggy.

Familienieuws
- In de zomervakantie kregen Ines (juf Ingrid), Lara en Rana (juf Ragna) er een zusje, Lien, bij.
- Simon uit de klas van juf An en juf Inneke, kreeg een zusje, Margot.
- En ook voor de familie Dupont was de ooievaar goedgezind. Zij kregen een vierde meisje genaamd
Liv.
Van harte proficiat!
Wij melden het overlijden van…
… de grootmoeder van Liam (juf Kristel).
… de schoonvader van juf Jet.
… de overgrootmoeder van Janne (juf An en juf Inneke).
… de grootvader van Aldo (juf An E.).
Veel sterkte aan de families.

NIEUWS UIT DE VERKEERSWERKGROEP

De STRAPDAGEN in september en oktober waren een groot succes! Dank aan de juffen,
(groot)ouders, vrijwilligers van de werkgroep verkeer en uiteraard kinderen zelf om massaal
stappend en trappend naar school af te zakken. Slechts 6 auto's werden geteld op de kiss & go,
de fietsen stonden allemaal netjes geparkeerd, begeleiders hebben kunnen nagenieten met een
koffie en koekje en ook opvallend was dat het fluo alvast uit de kast werd gehaald.

Er werden begin dit jaar door de gemeente fietsenstallingen voorzien voor de ouders aan de
overkant van de oversteekplaats. Maak hier zeker gebruik van!
Ook met de donkere dagen in het vooruitzicht willen wij iedereen erop wijzen dat het van
levensbelang is om gezien te worden in het verkeer. Autobestuurders zijn nu eenmaal niet
altijd even alert en fietsers niet even zichtbaar. Ook voorbeeldgedrag is van belang.
Tussen de herfst- en krokusvakantie loopt de FLITS campagne op
school. FLITS stimuleert om meer te voet of met de fiets naar school te
komen, maar ook de zichtbaarheid (dragen van fluo en verlichting fiets),
het volgen van de verkeersregels, correct gebruik van de kiss & go een
goede verlichting, … . Op onaangekondigde regelmatige controles zullen
we kinderen en ouders belonen en advies geven.
Wees dus vriendelijk en hoffelijk in het verkeer en zorg dat je GRAAG GEZIEN wordt!

Ouderraad
Statuut
Tijdens de eerste vergaderingen van het jaar werd er beslist dat de ouderraad verder zal gaan onder het
statuut van participatieorgaan met de school. Hiervoor werden de eerste stappen reeds ondernomen en er
werd een Huishoudelijk Reglement opgemaakt dat binnenkort ook via de website van de school
geraadpleegd kan worden.
Bestuur
Na overleg werd er een nieuw bestuur van de ouderraad samengesteld;
Nausikaa van Hoornick werd aangeduid als nieuwe voorzitter en zal deze taak opnemen in samenwerking
met een bestuursploeg:
• Geraldine Anguille
• Bart Decuypere  Penningmeester
• Caroline Stout
• Stefan Miermans
• Els Van Asch  Secretaris
• Mariet Vrancken
Volgende vergaderingen (om 20.15 in de leraarskamer):
o Maandag 28 november 2016
o Maandag 6 maart 2017
o Maandag 15 mei 2017
Eerstvolgende Activiteit:
KAAS EN WIJN : Zaterdag 19 november 2016: kaas en wijnavond in Ave Regina
Inschrijven kan nog steeds !! Er is nog plaats om te komen eten tussen 19u en 21u (de shift tot 18u30 is
volzet). Je kan inschrijven tot 10 november en dit via de website van de school of via het formulier dat
meegegeven werd met de kinderen. Voor de kinderen is er animatie voorzien (springkasteel, reuzespellen,
tekenhoek,...)
Tijdens de Kaas & Wijn avond richten we eveneens een BODEGA in. Hier kan je ook de verschillende wijnen
komen proeven die verkocht zullen worden door WIJNVERKOOP.
De opbrengst van beide activiteiten zal gebruikt worden voor verfraaiing van de speelplaats alsook voor
inrichting van enkele kleuterklassen.

Speciale boodschap:
De eerste KLUSDAG (op 22 oktober) is alweer achter de rug. Hierbij nogmaals

BEDANKT AAN ALLE HELPENDE HANDEN !!!!

Feestcomité
Wist u dat :
de Sint-Pietersschool op zondag 25 september:
… met maar liefst 407 wandelaars de omgeving van Opvelp is komen verkennen?
… we tijdens het traject met z'n allen spelletjes hebben gespeeld en vragen hebben opgelost?
… we ondertussen gezellig konden bijpraten bij een aperitiefje of een lekker bordje pasta ?
… we de winnaars bekend kunnen maken?

Grote Wandeling
Familie
Lenn (L3A) & Nora
(L1B) Vander Auwera

Kleine Wandeling
Familie
Tess (L1A) & Sam
(K2A) Vermeersch

Familie
Gwinne (L4B) &
Marte en Karsten
(L1B) Torfs
Familie
Arno (L5A) en Mona
(L4B) Jacobs

Familie
Nina Hermans (K2A)

Familie
Kyan Decerf (L6A)

Er volgt nog een officiële prijsuitreiking op school.
Dank aan alle helpende handen en de onvoorwaardelijke medewerking van Traiteur Culinesse om er
terug een prachteditie van te maken.
Het feestcomité geniet momenteel van een vervroegd winterslaapje zodat we energie kunnen opdoen
voor de organisatie van de Plantendag (voorzien op zaterdag 22 april 2017).

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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vraagt aan de leerkracht om toe te zien op het gebruik van medicatie.
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