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Beste ouders


Aan de uitgebreide activiteitenlijst hiernaast te zien, wordt 
oktober best wel een intense maand. 


Veel heeft natuurlijk te maken met de renovatiemobiel van 
de stad Mechelen die naast de school, vlak bij het park 
Kalverenstraat, wordt opgesteld. Jullie hebben ongetwi-
jfeld de flyer al ontvangen, die jullie uitnodigt om deze te 
bezoeken. Daarop worden heel wat tips gegeven om du-
urzaam te renoveren, maar ook hoe dat betaalbaar kan - 
met daarbij ook wat financiële steun van de overheid via 
premies. Zeker een bezoek waard!


Wij hebben dit initiatief aangegrepen om zelf aan de slag te 
gaan rond het thema ‘klimaat’. We bekijken het heel breed, 
want ook milieu komt aan bod en nog veel meer. Alle 
klassen zullen leeractiviteiten inplannen waarin het ‘zorgen 
voor onze planeet’ centraal zal staan.  
Ook met de school zullen we verschillende initiatieven ne-
men, waaronder een dagje zonder elektriciteit en een veg-
etarische dag. Het wordt ongetwijfeld boeiend en leerrijk.


Dirk Letens 
Directie
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Activiteiten voor ouders 

Woensdagen 02/10, 09/10, 16/10 en 23/10/2019 vanaf 08:40 

Koffiebar 

Woensdagen 09/10 en 24/10/2019 
Forum 

Maandag 07/10/2019 om 08:40 
Startmoment klimaatweken  
Klimaatmobiel aan de schoolpoort 

Dinsdag 08/10/2019 van 19:00 tot 22:00 

Fietscinéma ‘Woman at war’ 

Donderdag 10/10/2019 van 19:30-21:30 

Ouderraad 

Vrijdag 11/10/2019 
Dag zonder elektriciteit 

Dinsdag 15/10/2019 van 20:00 tot 21:00 
Voetbal papa’s 

Donderdag 17/10/2019 van 19:00 tot 22:00 

Klimaatmarkt 

Vrijdag 18/10/2019 

Veggiedag 

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

Dinsdag 22/102019 
Lezing ‘afvalvrij leven’ 

Woensdag 23/10/2019 

Ouders GR2: wenmoment nieuwe kleuters 

Donderdag 24/10/2019 van 15:30 tot 20:00 

LS: oudercontact 

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

Enkele potige dames 
vervangen de doppen 
van de refterstoelen.

ZATERDAG 

19 OKTOBER 2019

GROTE NIEUWEDIJKSTRAAT 5814:00 tot 18:00

www.st-pietersschool.be
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Echo’s uit de school 

Verhuur lokalen  
Door de brand in de Oude Weverij kwamen enkele 
organisaties uit de buurt aankloppen om één of 
meerdere lokalen uit onze school tijdelijk te mo-
gen gebruiken.  
Sinds begin september huisvesten we naast de 
diverse sportclubs ook de Armeense school en 
Afrech (een christelijke gemeenschap) op ver-
schillende avonden.  
Chiro Libertus had reeds de nodige contacten 
gelegd en gebruikt zondag onder andere onze 
speelplaats en turnzaal. 
Het brede schoolconcept in de praktijk.   

Uit de ouderraad… 

Op de eerste ouderraad van het schooljaar waren heel 
wat bekende gezichten aanwezig, maar ook een aantal 
nieuwe ouders versterkten de ploeg. 


Wat werd er allemaal besproken:

• De nieuwe voorzitter (Caroline) en rechterhand 

(Carmen) willen zich graag inzetten om ouderpar-
ticipatie te verbreden en nog meer ouders te be-
trekken in allerlei soorten vormen. Dit kan omdat 
we een stevige ploeg hebben met goed 
gewortelde werkgroepen. 
In dit kader vragen we een wensenlijstje van het 
leerkrachtenteam.


• De koekjesverkoop komt eraan en we zoeken veel 
helpers om op 22 oktober ’s avonds de dozen per 
kind klaar te zetten.


• De klimaatweken komen eraan in oktober met 
allerlei activiteiten vanuit de school en de ouders. 
Doe uw warme trui aan en kom mee bewust wor-
den dat we onze planeet groener moeten maken. 


• We zoeken nog een trekker voor een werkgroep 
schoolstraat.


• En een heleboel varia’s.


Het integrale verslag van de vergadering vind je op de 
website. 

Vrijdag 04/10/2019 

Vrije dag - niet vergeten! 

Nieuws van Stekelbees 

• Yuliette Kerremans start opnieuw maandag 
0710/2019 na haar bevallingsrust.  
We nemen afscheid van Kjeld Reynders die Yuli-
ette verving. 


• Vergeet je niet in te schrijven voor de opvang van 
de pedagogische studiedag op 04/10/2019!


• De inschrijvingen voor de opvang in de herfst-
vakantie starten nu maandag. Wees er snel bij, 
want de plaatsen zijn beperkt!


Bij vragen of opmerkingen, één adres: Karen Laenen - 
015 29 83 69 - lkmechelen@landelijkekinderopvang.be 

Een delegatie Australische directies op bezoek.

KLIMAATWEKEN 
WIJK NEKKERSPOEL
• Fietscinema met vertoning ‘Woman at war’ di. 8/10 om 20u
• Klimaatmarkt do. 17/10 om 19.30u
• Renovatiemobiel 8/10  - 10/10 - 11/10 - 17/10 - 18/10
Locatie: Sint-Pietersschool, Grote Nieuwedijkstraat 58,  Mechelen

Triple-A
European Regional Development Fund

Awareness + Access = Adoption

Nadenken en uitwisselen op de  
personeelsvergadering over de  
engagementsverklaring van het 

katholiek onderwijs. 
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