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Beste ouders


Ik ben heel blij dat we opnieuw van start zijn kunnen gaan. 
De vakantie is heel leuk, maar het is ook fijn om iedereen 
opnieuw te mogen ontmoeten. 


Dit jaar zijn er opnieuw wat extra leerlingen ingeschreven, 
in de lagere school alleen al meer dan 20. Zo komen we 
stilaan aan onze maximumcapaciteit. Alle klasgroepen zijn 
dan ook zo goed als volzet. Er blijven echter vragen bin-
nenstromen, maar helaas moeten we kinderen doorverwi-
jzen. 


Ik vind het ook heel aangenaam dat we nu allemaal samen 
op één site zitten. Dat maakt het allemaal wat makkelijker 
en versterkt ons ‘samengevoel’. 


Aan dat gevoel willen we verder bouwen. We willen de 
banden tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en buurt-
partners sterker maken. We zetten in onze eerste gouden 
weken dan ook in op kennismaking en teambuilding, om 
elkaar (nog) beter te leren kennen. 


Daarnaast willen we ook werk maken van duidelijke af-
spraken en regels. Want ‘goede afspraken maken goede 
vrienden’ meen ik me te herinneren. Op een school zijn er 
bij wijze van spreke duizenden regeltjes en afspraken (lees 
het schoolreglement er maar eens op na), maar enkele zijn 
voor ons fundamenteel. Die hebben we gegoten in zes 
‘gouden regels’ waarvan we verwachten dat iedereen deze 
onderschrijft en naleeft. Dit wordt de leidraad die alle an-
dere regels samenvat. 


Dirk Letens 
Directie
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Activiteiten voor ouders 

Woensdagen 04/09, 11/09, 18/09 en 25/09/2019 vanaf 08:40 
Koffiebar 

Woensdagen 04/09 en 18/09/2019 

Forum 

Donderdag 05/09/2019 van 19:00 tot max. 21:00 

LS: oudervergadering 

Maandag 09/09/2019 van 19:00 tot max. 21:00 
KS: oudervergadering 

Woensdag 11/09/2019 vanaf 12:00 
Afvalarme picknick 

Donderdag 12/09/2019 van 19:30 tot 21:30 

Ouderraad 

Donderdag 19/09/2019 van 19:30 tot 21:00 

Overleg klimaatweken 

Vrijdag 20/09/2019 van 09:00 tot 13:00 
Soep maken en uitdelen 

Maandag 23/09/2019 
Start koekjesverkoop

SAVE THE DATE 

Klimaatfeest 
Zaterdag 19/10/2019 van 14:00 tot 18:00  

Het schoolfeest van dit jaar wordt overgoten met 
een ‘klimaat’sausje. En natuurlijk vele andere, 

leuke activiteiten. Meer details volgen.  

Iedereen is in elk geval van harte welkom!  
Ouders, buurtbewoners, sympathisanten,…

Woensdag 11/09/2019 van 12:00 tot 13:00 

   Afvalarme picknick 
Neem je brooddoos, drinkbus, mand en dekentje 

mee en geniet samen van een lekkere picknick op 
de speelplaats. 

Twee dagen het schooljaar voor-
bereiden met het leerkrachtenteam.
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Echo’s uit de school 

Leerkrachtenteam 
Er zijn weinig tot geen wijzigingen in het leerkrachtenteam. 
Wel is er een nieuwe zorgleerkracht aan de slag: Emma 
Pans. Zij zal ook de klas van Nijntje (groep 3) overnemen 
op woensdagochtend en 1LSA op dinsdag- en vrijdag-
namiddag.  

Secretariaat  
Vanaf heden is er elke dag iemand aanwezig op het secre-
tariaat.  
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is dat het 
vertrouwde gezicht van Annemie De Smet. Zij is de hoofd-
verantwoordelijke wat betreft leerlingenadministratie, fac-
turatie, verzekeringen, enz.  
Op vrijdag is er nieuwe collega, met name Els Janssens. Zij 
neemt vooral interne administratie op zich, maar ook de 
leerlingentijdschriften en de vakantieboeken.  

Schoolstraat  
De proefperiode voor de schoolstraat aan de bruine in-
gangspoort wordt verlengd tot aan de kerstvakantie. Er zal 
niet meer met de wagen op de buurtparking kunnen gere-
den worden van 08:25 tot 08:45 en van 15:25 tot 15:45 
(woensdag van 11:55 tot 12:15). Er is een kiss&ridezone, 
waar vroeger de schoolbus parkeerde.  
Een tweede scenario (afsluiten van het eerste deel van de 
Paardenkerkhofstraat, aan de zwarte poort) wordt uit-
geprobeerd vanaf januari 2020.  

Middagen: water en soep  
Kinderen kunnen tijdens water drinken uit een beker of 
mogen hun drinkbus meenemen (en ook bijvullen met wa-
ter tijdens de dag). Er wordt momenteel geen melk meer 
voorzien.  
Vanaf de herfstvakantie wordt er opnieuw soep aangebo-
den. Eén keer per maand voorzien ouders een kom soep 
voor alle leerlingen. 

Uit de ouderraad… 

De eerste ouderraad van dit schooljaar zal doorgaan op donderdag 
12/09/2019 om 19:30 op school. 


Elke ouder die graag meedenkt over de ouder- en schoolwerking is van 
harte welkom!


Op de agenda staan o.a. een kennismakingsmoment, de planning van de 
ouderactiviteiten, de organisatie van de klimaatweken en het klimaatfeest, 
de medewerking aan een benefiet voor de slachtoffers van de brand in de 
Oude Weverij en nog veel meer. 


Graag even je aanwezigheid bevestigen via ouderraad@st-pietersschool.be 


Hou je niet zo van vergaderen, maar wil je wel de 
handen uit de mouwen steken? Geef dan gerust je 
naam door via hetzelfde mailadres.

Vrijdag 04/10/2019 

Vrije dag 
Opvang door Stekelbees  

- graag op voorhand inschrijven. 

… en nog vele andere 
onthaalactiviteiten.

Nieuws van Stekelbees 

• Kate, Anissa, Nadia, Gayane en Maghlia 
blijven actief bij Stekelbees, Belinda is 
momenteel nog steeds op ziekteverlof.  
Yasmina (tevens mama van enkele van 
onze leerlingen) komt het team ver-
sterken. 


• Karen Laenen blijft de verantwoordelijke 
van Stekelbees. Ze is bereikbaar op: 
015 29 83 69   
lkmechelen@landelijkekinderopvang.be 

Vrije dagen 2019-2020 
• Dinsdag 12/11/2019, pedagogische studiedag 
• Maandag 27/01/2020, vrije dag 
• Woensdag 18/03/2020, pedagogische studiedag 
• Woensdag 20/05/2020, pedagogische studiedag 

Cirkelen op de eerste schooldag…
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