
Maandelijkse nieuwsbrief 3 februari 2020

Beste ouders


Op 01/02/2020 organiseerden we onze tweede versie 
van de winterbarbecue. Een team van gedreven en 
werklustige leerkrachten en ouders stonden in voor een 
vlekkeloze organisatie, met een ruim aanbod van 
salades, warme sauzen, sappige vleesjes of een vege-
tarisch alternatief en een mooie inkleding. 


Met de leerkrachten hadden we afgesproken onze 
zwarte-met-gouden-letters T-shirt aan te doen, de 
meewerkende ouders hadden een gekleurde school-T-
shirt aan. Misschien waren de maten niet helemaal 
passend, opvallend was wel dat er heel wat ‘nieuwe’ 
gezichten de handen uit de mouwen staken. 


Dat is natuurlijk heel hoopgevend, want de uitdrukking 
‘Vele handen maken werk licht’ kwam zo helemaal tot 
uiting. Er is onder de ouders heel wat bereidwilligheid 
om mee te helpen. 


Dat las ik ook in de gouden regels die ik op de dag van 
de directeur mocht krijgen van de ouderraad. ‘Helpen 
waar nodig’ en ‘mee zorg dragen voor de school en het 
schoolteam’. Ik kan alleen maar getuigen dat ik dat de 
afgelopen jaren veel en meermaals mocht voelen. Zo 
maken we samen onze school beter. Dankbaarheid is 
dan ook op zijn plaats. 


Ook dank voor de verschillende vormen van appreci-
atie (het waren er heel wat!).  
Er blijven in geloven, met enthousiasme en vol posi-
tivisme, daar wil ik voor gaan. Het is doet dan ook bij-
zonder veel deugd hiervoor erkenning te krijgen. 
Oprecht merci.   


Dirk Letens


Activiteiten voor ouders 

Woensdagen 05/02, 12/02 en 19/02/2020 vanaf 08:40 

Koffiebar  

Dinsdag 04/02/2020 
Openschooldag ‘School in zicht’ 

Dinsdag 04/02/2020 van 20:00 tot 22:00 
Schoolraad 

Donderdag 06/02, 13/02 en 20/02/2020 vanaf 08:00 

Oog voor lekkers: fruit snijden 

Dinsdag 11/02/2020 van 19:00 tot 22:00 

Moedergroep: uitstap naar Brussel 

Woensdag 12/02/2020 van 08:40 tot 09:00 
Forum 

Donderdag 13/02/2020  
Openschooldag ‘School in zicht’ 

Donderdag 13/02/2020 van 19:30 tot 21:30 

Ouderraad 

Vrijdag 14/02/2020 vanaf 08:00 voor families 

Schoolfotograaf 

Dinsdag 18/02/2020 van 20:00 tot 21:00 
Voetbal papa’s 

Woensdag 19/02/2020 van 14:00 tot 19:00 
5-6LS: onderwijsbeurs in Technopolis 

Donderdag 20/02/2020 van 20:00 tot 22:00 

Terugkomavond ‘School in zicht’ 

Vrijdag 21/02/2020 vanaf 08:40 

Pannenkoeken bakken voor carnaval 

Alle tijd nemen is de beste manier om 
geen seconde te verliezen. 

Nicolas Bouvier 

Een versie van de 
gouden regels voor de 
dag van de directeur. 
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Echo’s uit de school 

Oog voor lekkers 
Gedurende 10 weken krijgen onze leerlingen - 
gesubsidieerd door de Vlaamse overheid - op don-
derdag een stuk fruit of groente aangeboden. We 
mochten al genieten van gewone appels en 
bloedsinaasappelen, bewerkt door enkele bereid-
willige ouders (geschild, in stukjes gesneden,…). En 
ondanks soms aarzeling, genoten onze leerlingen 
zichtbaar van al dat gezonds! Top!

Uit de ouderraad… 

Hieronder de samenvatting van het verslag van de 
ouderraad van 14/01/2020: 

• Kennismaking met de Chaldeeuwse cultuur waar-

bij we vaststelden dat we heel veel niet wisten en 
dat we ons niet kunnen voorstellen hoe het voelt 
om deel te zijn van een volk dat al meer dan 2000 
jaar onderdrukt wordt en geen ‘eigen land’ heeft.


• De werkgroep veilige schoolomgeving overlegt 
met Stad Mechelen voor betere oplossingen.


• Niet alleen Jezus werd geboren, ook Imane en 2 
juffen kregen er een kindje bij.


• De werkgroepen zaten niet stil tijdens de feestda-
gen: de BBQ steekt helemaal in elkaar, Oog voor 
lekkers kreeg vorm, het vrijwilligersfeest staat op 
poten, er zit een weggeefkast in de pijplijn, en 
Vitamine B4 draait op volle toeren ‘as usual’ op 
rolletjes


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


De volgende vergadering is gepland op donderdag 
13/02/2020, dit van 19:30 tot 21:30. Iedereen welkom! 

Enkele impressies van 
de winterbarbecue. 

Vrijdag 13/03/2020 vanaf 21:00 

Sint-Pieter fuift! 
Zorg dat je er bij bent! Meer info volgt. 

Nieuws van Stekelbees  

• Een nieuw jaar, een nieuwe naam 
Op 24 januari kregen Stekelbees én Landelijke 
Kinderopvang een nieuwe naam én een nieuw jas-
je…


 

• Sluiting in de zomervakantie 
Stekelbees Mechelen en Leest zullen gesloten zijn 
van maandag 20/07 tot en met vrijdag 31/07/2020. 
Ook op 31/08/2020 is de opvang niet open.


• Krokusvakantie 
Stekelbees is open in de krokusvakantie, reser-
vaties startten op 24/01/2020. 


• Personeelsnieuws 
Verantwoordelijke Karen Laenen 
zal een tijdje buiten strijd zijn. 
Naomi Zammattio neemt haar 
taken over. Ze wordt verant-    
woordelijke van Stekelbees Me-
chelen in de Sint-Pietersschool 
vanaf maandag 20 januari.

Naomi is geen onbekende voor ons, ze was al 
enkele jaren kinderbegeleidster in Leest én peda-
gogisch ondersteuner binnen Landelijke Kinderop-
vang. 
Naomi zal vanaf 10/02/2020 elke maandagavond 
(tijdens schoolweken) aanwezig zijn in de Sint-
Pietersschool van 15:30-17:30 voor vragen van 
ouders. Wil je iets vertellen of doorgeven over je 
kind, heb je praktische vragen, vragen over reser-
vaties, over facturen, wijzigingen in gegevens, sug-
gesties of nog wat anders, loop dan zeker eens 
binnen op een maandagavond. 

Genieten van een 
lekker stuk fruit.  


