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Beste ouders


Mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! U kent het 
wel, dé tijd om goede voornemens te maken. Ook ik 
doe mee aan de gekte. 


Tot ik volgende krantenkop in De Morgen van 
31/12/2019 las: ‘Voornemen: gedaan met voorne-
mens’. In het artikel wordt komaf gemaakt met zeven 
zogenaamde ‘slechte gewoontes’. Blijkbaar zijn er vol-
doende redenen om toch met deze gewoontes door te 
gaan, en dat wekte natuurlijk mijn interesse op, in het 
bijzonder nummer 2. Want wie om welke reden dan 
ook al eens in mijn kantoor gesukkeld is, kon al proe-
fondervindelijk vaststellen dat dit niet direct mijn 
kernkwaliteit is.


Alle gekheid op een stokje: ik wens ieder van u in 2020 
bijzonder veel creativiteit en vindingrijkheid toe, in je 
persoonlijk leven, je job, in welke context dan ook, om-
dat ik er in geloof dat heel wat oplossingen voor de 
uitdagingen waarvoor we staan gevonden kunnen wor-
den door middel van deze twee eigenschappen. 


Een fijne start van een hopelijk gelukkig nieuw jaar!


Dirk Letens


Activiteiten voor ouders 

Woensdagen 08/01 en 29/01/2020 van 08:40 tot 09:00 
Forum  

Woensdagen 08/01, 15/01, 22/01 en 29/01/2020 vanaf 08:40 
Koffiebar 

Dinsdag 14/01/2020 van 08:40 tot 10:00 

Moedergroep: workshop ‘no bake-koekje’ 

Dinsdag 14/01/2020 van 19:00 tot 22:00 

Ouderraad 

Zaterdag 18/01/2020 van 14:00 tot 17:30 
Werken in de natuur  

Dinsdag 21/01/2020 van 20:00 tot 22:00 
Informatie-avond ‘School in zicht’ 

Dinsdag 21/01/2020 van 20:00 tot 21:00 

Voetbal papa’s 

Vrijdag 24/01/2020 van 08:40 tot 13:00 

Soep maken 

Maandag 27/01/2020 
Vrije dag 

Zaterdag 01/02/2020 van 16:00 tot 20:00 
Winterbarbecue 

Als je spreekt, herhaal je maar wat je 
al weet. Maar als je luistert, kan je 

misschien nog iets nieuw leren. 

Dalai Lama 

Maandag 27/01/2020 

Vrije dag 
Er wordt die dag opvang voorzien door 

Stekelbees, graag op voorhand inschrijven. 

zaterdag 1 februari 2020, vanaf  16:00

De moedergroep experimenteert met olijven, 
als voorbereiding van de winterbarbecue. 
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Personeelsnieuws 
Op 02/01/2020 is juf Lene bevallen van een flinke 
zoon, Otis genaamd. We wensen haar en haar familie 
van harte proficiat toe! 
Ter vervanging van juf Lene werd Margot Vermeir 
aangesteld als klastitularis van 1LSB. We wensen 
haar uiteraard veel succes toe!  

Opbrengst wafelverkoop 
Na een succesvolle verkoop van wafels, truffels, con-
fituur en wijn, georganiseerd door de ouderraad, wer-
den volgende materialen geschonken aan onze 
school: 
> in 6LSA en 6LSB kwam een nieuw smartbord, waar-
door 1LSA nu ook één heeft;  
> op de kleuterspeelplaats werden nieuwe bomen 
geplant; 
> er wordt weldra extra sport- en spelmateriaal 
geleverd voor de turnzaal.  
Heel veel dank daarvoor alvast!  

Evaluatie Stekelbees 
In december organiseerden we twee ouderavonden 
om de samenwerking met Stekelbees te evalueren. Er 
werd ook schriftelijk feedback te geven. Indien je het 
verslag van deze evaluatie wenst te ontvangen, kan je 
dit vragen via mail of persoonlijk aan de directie - 
directie@st-pietersschool.be. 
Karen Laenen (de verantwoordelijke) is opnieuw 
afwezig, dit tot het einde van het schooljaar. Op 
01/02/2020 start Naomi ter vervanging, ondertussen 
zullen Rien en Mira het team mee aansturen.  
Meer feedback volgt hopelijk snel.  

Inschrijvingen 2020-2021 
Weldra starten de inschrijvingen voor het volgende 
schooljaar. Er is voorrang voor broers en zussen, con-
troleer even of de naam van jouw zoon of dochter te 
vinden is in het lijstje hieronder.  
Voor alle andere kinderen is het nog wachten tot 
maart. Zij kunnen al wel de school bezoeken op dins-
dag 04/02/2020 of donderdag 13/02/2020 via het 
project ‘School in zicht’. Meer info? 
http://www.schoolinzicht.be/mechelen/index.html  

Uit de ouderraad… 

Hieronder de samenvatting van het verslag van de 
ouderraad van december: 

• Opvolging vorig verslag: ‘Oog voor lekkers’ 

wordt uitgewerkt, Cani Nas komt over Chal-
deeuwse gemeenschap vertellen op 14/01/2020, 
we maken praktische afspraken over bomen 
planten, er is geen verkiezing schoolraad nodig. 


• Nieuws van Stekelbees: Karen is terug als ver-
antwoordelijke (nvdr ondertussen is Karen op-
nieuw afwezig), feedbacksessies worden geor-
ganiseerd, nieuw scansysteem registratie aan-
wezigheden in de pijplijn. 


• Nieuws uit de school: organisatie bevraging 
ouders ‘herstelgericht werken’, oproep sponsor-
zoektocht comedynight, informatie over inschrij-
vingen 2020-2021 en aanzet oprichting werk-
groep lezen. 


• We organiseren de toekomstige activiteiten, 
waarbij we vooral focussen op de Sint op school 
en de alternatieve kerstmarkt. 


• We evalueren het ontbijt voor één euro. 

• Varia: we onderzoeken mogelijkheden voor ex-

tra/betere fietsenstalling (ism 6LS), we zullen met 
de ouderraad afvalkalenders bussen, er zijn twee 
spandoeken (Welzijnszorg / propere buurt) die 
opgehangen worden en er is een aangepast/ 
uitgebreid aanbod voor Vitamine B4 in het 2e 
trimester. 


• Als varia-punten: we krijgen informatie over het 
project Food Savers en het project (V)Aardig 
gezond. 


Volgende zussen en broers geboren in 2018 staan reeds 
op onze lijst: 
• Jordan Boakye 
• Elias Lemmens 
• Mona Heuts-De Bock 
• Marthe De Grieck 
• Lieze Embrechts 
• Martha Mitri 
• Aya Aoulad M’Hand 
• Maryam Zannagui 
• Lilly Verelst 
• Ro Vandenberghe 
• Lena Goormans 
• Kelly Issaba Mbozo Da Silva 
• Rosie Swennen 
• Tibo Duenas Ramirez 

Hebben jullie nog weet van broers en zussen geboren in 
2018 (of daarvoor)? Geef gerust de namen door, zodat 
niemand vergeten wordt! De inschrijving zal gebeuren 
tussen 13/01 en 24/01/2020 op het secretariaat.  

!"#$%&$"'
de deelnemende scholen stellen  
zich voor op een scholenmarkt

dinsdag 21 januari 2020 — 20u 
Transit M (zaal De Loods)

()*+,-$.%&$"'
Ouders van scholen geven informatie  
aan schoolzoekende gezinnen.

donderdag 20 februari — 20u
Campus De Vest, Zandpoortvest 60

Op zoek naar  
een goede school ?
Wij vonden er een 
in de buurt ! 
Ontdek de scholen in je buurt  
samen met andere Mechelse ouders

$/)"012$$3'%,)"
maak kennis met de dagelijkse klaswerking,
drie schoolbezoeken mogelijk op één dag

dinsdag 4 februari &  
donderdag 13 februari 2020

.))* !"#$ 4 !"012*!5&)" 
www.schoolinzicht.be/mechelen
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