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Beste ouders


Het is duidelijk dat iedereen wat onder spanning staat. 
De huidige maatregelen zorgen voor heel wat stress bij 
ouders en leerkrachten. Dat maakt dat het potje wel 
eens over kookt. 


Ik riep al een keer op tot kalmte. Ik herhaal dit verzoek. 
Niemand heeft met plezier gekozen voor COVID-19 en 
alle maatregelen die daar uit voort vloeien. 


Wij engageren ons als school om maximaal alle klassen 
open te houden. Daarin spelen leerkrachten een 
sleutelrol: wanneer zij ziek worden om welke reden dan 
ook - ik denk daarbij zeker aan het psychosociale wel-
zijn -, komt onze organisatie in de problemen.


De gouden regel is duidelijk: ‘We zijn vriendelijk en be-
hulpzaam.’ Wat we voorleven als volwassenen, zullen 
onze eigen kinderen ook toepassen.  
Bovendien kost vriendelijk zijn geen geld. 


Voor alle duidelijkheid: ik krijg ook vele positieve en 
bemoedigende reacties van ouders. Ik wil hen daar 
allen heel expliciet voor danken.


Dirk Letens 
Directie


Activiteiten voor ouders 

Dinsdag 13/10/2020 van 08:50 tot 10:00 
Oudermoment  

Dinsdag 13/10/2020 van 20:00 tot 22:00 
Ouderraad - live 

Woensdag 28/10/2020 
Digitale forum #2 

Donderdag 29/10/2020 vanaf 15:45 
LS: oudercontacten  

De griezelwandeling van woensdag 28/10/2020 werd 
jammer genoeg geannuleerd. 


Voor alle ouderactiviteiten dien je op voorhand in te 
schrijven! Dat kan door een mail te sturen naar info@st-
pietersschool.be. 


Op het oudermoment van dinsdag 13/10/2020 ben je als 
ouder welkom om te praten over de impact van de 
coronamaatregelen, maar is er ook de gelegenheid om 
over andere thema’s in gesprek te gaan. De directie is 
ook aanwezig op dit moment.  


Echo’s uit de school 

Questi 
Zoals reeds aangekondigd zullen we we hoofdzake-
lijk communiceren via Questi voor ouders. Tot nog 
toe werd de informatie via mail verstuurd, maar dit 
wordt afgebouwd tegen de herfstvakantie. Graag je 
als ouders aanmelden voor al je kinderen!  
Lukt het je niet, neem dan contact op met de 
klasleerkracht.  

Kinderen doen wat jij doet.  
Niet wat je zegt dat ze moeten doen. 

Theo Thijssen 

Sint-Pieter versus COVID-19 

• In september testten 4 leerlingen en 1 
leerkracht positief op COVID-19. 5LSB ging in 
quarantaine, alsook de opvang.  
Verder zijn er 4 gezinnen waarin gezinsleden 
positief testen, waardoor leerlingen in quaran-
taine moesten. 


• De toegang tot de school is gewijzigd, vooral 
om het mengen van kinderen en ouders te ver-
mijden. 


• We werken aan een samenvattende brief op 
A4-formaat, om jullie te informeren over de 
meest recente maatregelen en richtlijnen. Deze 
kan dan op de koelkast gehangen worden ter 
herinnering. 

De groene bende stak de handen uit de 
mouwen en gingen de strijd aan met het 

zwerfvuil in onze schoolomgeving!  

#mooimakers #worldcleanupday 

mailto:info@st-pietersschool.be
mailto:info@st-pietersschool.be
https://www.facebook.com/hashtag/mooimakers?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWBZxrvc8CVPTPEcZeMvNkvk-1sMOji0wt9PYONhnX6ZR2saDbT4_Tep72V6h_BZmdTGh0Te0Krc3R70HELUQ3mxSUaC2wss6PxuuM0hZspyVornMSUCYFAAJ9eRaghBGMR8PzMGNeXzr8g7Y5lzCu__MjZdYk3ocMxb6JpeuhPNsxR3X_47RM7qN6bdBBzS7SNEhoUWD7kZdjYV4GE1XgN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldcleanupday?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWBZxrvc8CVPTPEcZeMvNkvk-1sMOji0wt9PYONhnX6ZR2saDbT4_Tep72V6h_BZmdTGh0Te0Krc3R70HELUQ3mxSUaC2wss6PxuuM0hZspyVornMSUCYFAAJ9eRaghBGMR8PzMGNeXzr8g7Y5lzCu__MjZdYk3ocMxb6JpeuhPNsxR3X_47RM7qN6bdBBzS7SNEhoUWD7kZdjYV4GE1XgN&__tn__=*NK-R


Maandelijkse nieuwsbrief 1 oktober 2020

Echo’s uit de school 

Zeeklassen 
Normaal gezien zouden de leerlingen van 5 en 6 op 
bosklassen gaan. De besmettingen en afwezigheden 
in de 3e graad hebben er voor gezorgd dat we 
besloten hebben om de bosklassen uit te stellen. 
Tot meer rustige tijden. Laat ons hopen dat dat snel 
is.  

Digitale forum 
Vol goede moede moed en enthousiasme lanceer-
den we radia corona, om de verbondenheid binnen 
de school wat aan te wakkeren. Ook hier gooiden de 
ontwikkelingen rond COVID-19 roet in het eten.  
Vorig jaar werkten we ook tijdens de lockdown een 
digitaal forum uit. Dat doen we nu opnieuw, op 
maandelijkse basis.   

Lezen 
Op de pedagogische studiedag werd het leerkrach-
tenteam geïnspireerd om aan de slag te gaan met 
lezen.  
Eén van de zaken die we willen aanpakken is het 
boekenaanbod op school. We hebben al een heel 
mooie kleuterbibliotheek, maar ook voor de lagere 
school en in de klassen willen we ons boekenaan-
bod uitbreiden. We bekijken hoe we fondsen kunnen 
vrij maken en werven.  
Enkele kleuterleerkrachten zorgden ook voor een 
digitaal aanbod. Kijk zeker eens op onze Facebook-
pagina.  

Uit de ouderraad… 

Op dinsdag 22/09/2020 verzamelden we op veilige 
afstand in de turnzaal voor een oudervergadering, 
met aansluitend een ouderraad.  


Gespreksonderwerp was - hoe kan het ook anders - 
de gevolgen van de COVID-uitbraak op school. Er 
werden heel wat bedenkingen geuit en enkele sug-
gesties gedaan, waarmee we ondertussen aan de 
slag gingen. 


Maar er stonden gelukkig ook nog wat andere items 
op de agenda. 

• We besloten om toch een voorzitter(sduo) aan te 

stellen, om de ouderwerking op te volgen en te 
coördineren. 


• We engageren ons om het netwerk tussen de 
ouders verder uit te bouwen. Zo kunnen ouders 
op elkaar terug vallen en elkaar helpen, in geval 
van noodsituaties. 


• We dachten na over een systeem van klasoud-
ers, om zo de communicatie tussen de ouders 
onderling en met de klasleerkracht te onderste-
unen. 


• We organiseerden de wafelverkoop - deze wordt 
verder uitgewerkt door een taakgroep. 


• We somden de werkgroepen op, waarin ouders 
kunnen participeren: kansenbevordering en di-
versiteit, Vitamine B4, lezen, groene juffen 2.0.  
Ook willen we de groep van helpende handen 
verder uitbouwen en aanspreken voor praktische 
diensten. 


De eerstvolgende vergadering staat gepland op dins-
dag 13/10/2020 om 20:00 op school. Graag op voor-
hand inschrijven!


Het verslag vind je weldra op onze website. 

Nieuws van Ferm Kinderopvang  

• Op donderdag 01/10/2020 om 18:00  starten de 
inschrijvingen bij Ferm Kinderopvang Mechelen 
voor de herfstvakantie. 
U kan uw kind online inschrijven via uw klanten-
nummer. Ga naar: https://www.samenferm.be/
d iensten/k inderopvang/bu i tenschoo lse-
kinderopvang 
U kan ook reserveren op papier tussen 18:00 en 
19:00 in de Sint-Pietersschool. Kate zal jullie 
verder helpen buiten of bij regenweer in de oude 
turnzaal. 
Meer informatie hierover kan u terugvinden in de 
nieuwsbrief van Ferm Kinderopvang of stuur 
gerust een mailtje met vragen naar bko.meche-
len@samenferm.be.


• Timo en Liesbeth starten als nieuwe vaste 
kinderbegeleiders bij Ferm Kinderopvang 
Mechelen. Ze staan altijd open voor een coro-
naproof babbeltje. We nemen afscheid van Dina, 
maar we hopen haar in de toekomst weer te 
verwelkomen.


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. 

Actrice Veerle Malschaerts gaf een initiatieles drama in 6LSB. 
Met deze les beloonde MOS de school voor haar creatieve 

buitenlessen tijdens de lockdownperiode van vorig schooljaar. 
Juf Edwina en haar uitgelaten 6e leerjaar deden gretig mee! 

#elkedagbuitenlesdag #buitenlesdag #MOS #mosvlaanderen 
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