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Beste ouders


Misschien hebben jullie wel doorgeklikt op de link van 
de Vlaamse overheid, waarin de maatregelen duidelijk 
werden gemaakt in de verschillende fases. Ik geef hem 
nog een keer mee: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/
draaiboek-2020-2021-gewoon-en-buitengewoon-ba-
sisonderwijs 


Voor ons zijn deze draaiboeken en vooral wat er in 
opgenomen is een zeer haalbare kaart. Onze werking 
kan min of meer op een normaal georganiseerd wor-
den. Dat doet zowel leerkrachten als leerlingen veel 
deugd. 


Tijdens de lockdown hebben we noodgedwongen onze 
aanpak moeten aanpassen aan de huidige situatie. 
Daaruit zijn enkele positieve zaken voortgevloeid, 
waaronder de digitale stap die we met z’n allen hebben 
gezet. We onderzoeken hoe we deze verder kunnen 
implementeren in onze werking. 


Het eten in klasbubbels stelden we sinds 01/09/2020. 
Het was reeds een vraag van bepaalde leerlingen, 
leerkrachten, ouders en Ferm: eten in kleinere groepen 
zorgt voor rust en overzicht en is bovendien best gezel-
lig. De nieuwe richtlijnen gaven ons het duwtje om dit 
uit te proberen. Uiteraard zullen we dit met alle be-
trokkenen evalueren. 


Wat we helaas niet als normaal hebben kunnen op-
starten, is onze ouderwerking. Moeilijk voor onze 
school, waar ouderparticipatie en -betrokkenheid 
steeds meer tot het DNA behoort.  
Op onze ouderraad zullen we brainstormen om 
manieren te vinden om de werking te herstarten. Wie 
suggesties heeft: meer dan welkom!


Ik hoop, beste ouders, dat we met z’n allen dit school-
jaar in goede gezondheid mogen zijn en blijven en 
vooral bespaard van een COVID-19-uitbraak. School-
jaar 2020-2021 wordt ongetwijfeld opnieuw een fan-
tastisch schooljaar - daar gaan we samen voor zorgen. 


Dirk Letens


Activiteiten voor ouders 

Dinsdag  08/09/2020 tussen 19:00 en 20:30 
KS en 1LS: oudervergaderingen 

Donderdag 10/09/2020 tussen 19:00 en 20:30 
2-3-4-5-6LS: oudervergaderingen 

Dinsdag 22/09/2020 van 19:30 tot 21:30 
Ouderraad - live 

Hoe jammer ook, we mogen momenteel geen ouderac-
tiviteiten organiseren op school. Alle niet-noodzakelijke 
initiatieven met volwassenen moeten zo veel als mo-
gelijk vermeden worden. Dat is best lastig voor scholen 
als de onze: ouderbetrokkenheid behoort tot één van 
onze basispijlers. 


Dat wil niet zeggen dat er niets kan gebeuren: onze 
ouderraad is een officieel overlegorgaan, voor de goede 
werking is het belangrijk om lijfelijk samen te komen. 
Onze eerste ouderraad zal dus in de polyvalente zaal 
(refter) doorgaan. 


Opgelet: inschrijven is verplicht, net zoals het bewaren 
van afstand en het dragen van een mondmasker. Dank 
voor jullie begrip. 


Maandag 28/09/2020 

Pedagogische studiedag 
Er wordt die dag opvang voorzien door Ferm 

Kinderopvang, graag op voorhand inschrijven. 

Echo’s uit de school 

Vrijwilligers 
In fase geel zijn vrijwilligers opnieuw welkom op 
onze school, mits natuurlijk de juiste voorzorgsmaat-
regelen in acht te nemen. Het kan dus zijn dat er op-
nieuw leesouders actief zullen zijn op school, dat er 
fruit wordt verdeeld via ‘Oog voor lekkers’ of dat er 
maandelijks soep zal worden gemaakt. Of en hoe we 
dit gaan aanpakken, bekijken we onder andere op de 
ouderraad. 

We starten met gouden weken, waarin 
we ruimte laten om elkaar te leren 

kennen, te werken aan de klassfeer en 
duidelijke afspraken te maken.  

Alles waar je ogen van gaan 
sprankelen moet je doen!
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Echo’s uit de school 

Nieuwe leerlingen 
Er zijn weer wat nieuwe leerlingen in onze school 
ingeschreven: naast de nieuwe instappers (ge-
boortejaar 2018) zijn er ook kleuters en leerlingen 
van de lagere school ingestroomd. We heten ze 
allen van harte welkom en hopen dat ze zich snel 
thuis mogen voelen op Sint-Pieter. Daar zorgen we 
natuurlijk samen voor! 

Annemie afwezig 
Onze vaste secretaresse, juf Annemie De Smet, is 
helaas afwezig omwille van ziekte en blijft dat zeker 
ook de volgende week. Vervanging vinden is nog 
niet gelukt.  
Juf Katleen Ruelens springt echter even als vri-
jwilliger bij, waarvoor veel dank natuurlijk! Zij leverde 
eind vorig schooljaar al een substantiële praktische 
bijdrage.  

Verjaardagen 
Onze regels rond het vieren van verjaardagen waren 
reeds zeer streng, maar worden dit jaar nog 
aangescherpt. Met het ganse leerkrachtenteam 
spraken we af dat er niets meegegeven mag worden 
om op te eten (reden ligt ook bij corona).  
Natuurlijk vieren we de verjaardag van jullie kinderen 
in de klas, door een lied te zingen, een spel te spelen  
en nog veel meer.  
Eventueel mag er wel een klascadeau aangekocht 
worden: een spel of een boek. Maar laat duidelijk 
zijn: dat is absoluut geen verplichting, integendeel.  

Circulatie 
We pasten ons circulatieplan al enigszins aan: de 
kinderen van LS dienen naschools ook via de bruine 
poort afgehaald te worden. De route via het witte 
poortje zorgde namelijk voor opstoppingen en die 
willen we uiteraard zo veel als mogelijk vermijden.  
We willen wel vragen om je niet te mengen tussen 
de leerlingen. Gelieve de route te volgen die met 
nadarhekken is aangegeven.  
Het dragen van een mondmasker is zeker binnen de 
schoolmuren verplicht, en ook daarbuiten willen we 
sterk aandringen een mondmasker te dragen. Dank! 

Uit de ouderraad… 

De eerstvolgende ouderraad gaat door op dinsdag 
22/09/2020 tussen 19:30 en 21:30 op school zelf. 
Iedereen is welkom, maar het is wel verplicht om je 
voorafgaand in te schrijven. Dat kan door een mail te 
sturen naar directie@st-pietersschool.be 


Wat staat er alvast op de agenda:

• Hoe kunnen we ons organiseren dit jaar? Met of 

zonder voorzitter? Met als doel om een netwerk 
van ouders op afstand op te bouwen?


• Hoe kunnen we de school helpen?

• Welke werkgroepen zijn nu al terug actief en 

kunnen verder (sport, kansenbevordering, soli-
dariteitsfonds…)?


• Welke acties/activiteiten van de normale plan-
ning kunnen doorgaan (Coronaproof gemaakt), 
eventueel gekoppeld aan een uitleg van de de 
kleurencodes?


• Er is uiteraard ook ruimte voor variapunten. 
Graag deze wel op voorhand doorsturen!


Na een jaar samen met Carmen de vergaderingen te 
leiden van de ouderraad, heeft Caroline besloten om 
niet langer deel uit te maken van het voorzittersteam. 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten. Wil 
jij mee je schouders onder de ouderwerking zetten? 
Contacteer dan gerust de directie!


De integrale verslagen van de ouderraadvergaderin-
gen kan je op onze website vinden. 

Nieuws van Ferm Kinderopvang  

• Ferm Kinderopvang doet toezicht tijdens de 
middagen voor de oudste kleuters en de leerlin-
gen van de lagere school, afwisselend in het 
park en op de speelplaats.  
De planning vinden jullie hier onder!


• Door ziekte zijn er een aantal personeelsleden 
afwezig, daardoor zullen jullie wat nieuwe 
gezichten zien. Ook zijn er enkele jobstudenten 
aan de slag. 


• Op vrijdag 27/11/2020 staat er een personeels-
feest op het programma, er is dan naschool geen 
opvang voorzien door Ferm.


• Vanaf 14/09 is er tweewekelijks permanentie op 
school door Naomi, tussen 16:30 en 17:30. 


Vragen of opmerkingen? Neem gerust 
contact op met de lokale verantwoor-
delijke, Naomi Zammattio  
bkomechelen@samenferm.be  
015 43 30 91


Maandag 05/10/2020 

Vrije dag 
Er wordt die dag opvang voorzien door Ferm 

Kinderopvang, graag op voorhand inschrijven. 

Waar is wie tijdens de middagen? 

• GR2-3-4 
• Elke dag in de kleutertuin  

- toegang via het park


• GR5-6-7-8, 2LS en 6LS 
• Maandag en donderdag op speelplaats

• Dinsdag en vrijdag in park


• 1LS, 3LS, 4LS en 5LS 
• Maandag en donderdag in park

• Dinsdag en vrijdag op speelplaats

Radio Corona zendt 
gedurende de 

maand september 
op dinsdag en vrij-
dag het programma 
‘Tijd voor thee’ uit 

vanop onze school. 
Zeker luisteren! 
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