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In de stilte voorbij je gedachten,
vind je innerlijke rust.
Shri Mataji Drevi
Samen parelvederkruid harken uit
een gracht in het Mechels Broek.

Beste ouders
Ondertussen zijn we beland in een tweede lockdown,
om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te
gaan.
Een ingrijpende maatregel was om de herfstvakantie
met 1 week te verlengen. Voor onze teamleden
betekent deze verlenging een welgekomen rustpauze,
na een stevige en uitputtende start van het schooljaar.
In tegenstelling tot de zorgsector bestaat voor ons de
mogelijkheid om dit rustpunt in te bouwen. De bedoeling is om er zo voor te zorgen dat scholen maximaal
geopend kunnen blijven tot aan de kerstvakantie.
Wij maken dankbaar gebruik van deze langere periode
om op adem te komen: we schakelen even volledig
over op vakantiemodus.
Deze verlenging betekent echter opnieuw een organisatorische uitdaging voor heel wat gezinnen.
Gelukkig voorziet de stad Mechelen in samenwerking
met KinderKwartier en Yeti voor noodopvang. Jullie
vonden meer informatie over de inschrijvingsmodaliteiten in de brief (en ook hiernaast).
Echter, alle noden zullen niet kunnen worden opgevangen. We hopen dat jullie evenwel zelf ook gebruik kunnen maken van deze periode om tot rust te komen binnen jullie gezin.
Persoonlijk zou ik het een goed zaak vinden dat allé
werknemers in dit land gedurende een jaar voldoende
rustperiode zouden krijgen. Over voldoende (betaalde)
vakantie beschikken is echt een meerwaarde voor je
levenskwaliteit. Dat verdienen niet enkel onderwijsmensen, maar simpelweg alle mensen. Het zou ook de
opvangproblematiek alvast sterk reduceren.

Activiteiten voor ouders
Donderdag 13/11/2020 vanaf 15:45

KS: oudercontacten
De oudercontacten voor de kleuterschool worden
omwille van de verlenging van de herfstvakantie. Uiteraard zullen we weldra een uitnodiging doorsturen voor
een nieuw moment/nieuwe momenten. Deze oudercontacten zullen digitaal doorgaan.
Alle andere live ouderactiviteiten zullen helaas niet kunnen doorgaan, maar dat was eigenlijk al voor het Allerheiligenverlof het geval.

Sint-Pieter versus COVID-19
•

Dirk Letens
Directie

De installatie van zonnepanelen op het dak van
de kleuterklassen en de turnzaal.
•

We deelden reeds via brief de onderstaande informatie:
’De verlengde herfstvakantie is één van de maatregelen om de pandemie te bestrijden en de sociale contacten, ook tussen de kinderen, zo veel
mogelijk te beperken. Aan de ouders wordt dus
gevraagd om hun kinderen zo veel mogelijk thuis op
te vangen en contact met anderen, en zeker met
kwetsbaren en grootouders, te vermijden. Ouders
kunnen hiervoor beroep doen op verschillende systemen. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn. Enkele voorbeelden zijn: opname
verlofdagen, onbetaald verlof, verlof om dwingende
redenen (sociaal of familiaal verlof), tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona.
Stad Mechelen, Jeti vzw en Kinderkwartier vzw
bundelen hun krachten om voor specifieke situaties
(bijvoorbeeld ouders werken in de zorgsector)
noodopvang te voorzien. Neem hiervoor contact op
met het Lokaal Loket Kinderopvang van de stad op
015 44 52 42 of huisvanhetkind@mechelen.be‘
In code oranje worden er geen klasuitstappen meer
georganiseerd. Het kan natuurlijk wel nog dat
klassen op wandeling gaan in de buurt - het vertoeven in open lucht blijft aangewezen.
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Echo’s uit de school
Kleuterbib
Jammer genoeg is de kleuterbib nog steeds gesloten. Dat neemt echter niet weg dat er wekelijks
op de Facebookpagina van de school ﬁlmpjes
gepost worden van prentenboeken, voorgelezen
door leerkrachten van het kleuterteam. Neem zeker
een kijkje en geniet, samen met je kleuter natuurlijk!
Facturatie
Omwille van de afwezigheid van juf Annemie van het
secretariaat hebben jullie dit schooljaar nog geen
factuur ontvangen. Het aantal klasuitstappen is ook
zeer beperkt.
Ook hebben de jongste kleuters geen afrekening
ontvangen van het middagtoezicht via Ferm - alle
andere leerlingen in principe wel. Deze afrekening
volgt nadien, we communiceren daarover nog met
de desbetreffende ouders.
Verkoopsactie
Wat een geweldig succes was onze verkoopsactie!
We maakten zo’n € 5200 winst… door de inzet van
velen! Dank aan de initiatiefnemers, de helpende
handen, de verkopers!
De eerstvolgende ouderraad wordt er gebrainstormd
over hoe we dit bedrag zullen spenderen.

Nieuws van Ferm Kinderopvang
•

Op donderdag 19/11/2020 om 18:00 starten de
inschrijvingen bij Ferm Kinderopvang Mechelen
voor de kerstvakantie.
U kan uw kind online inschrijven via uw klantennummer. Ga naar: https://www.samenferm.be/diensten/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang
U kan ook reserveren op papier tussen 18:00 en
19:00 in de Sint-Pietersschool. Anissa zal jullie
verder helpen buiten of bij regenweer in de oude
turnzaal.

•

Joris start als nieuwe vaste kinderbegeleider bij
Ferm Kinderopvang Mechelen. En nee, je ziet geen
spoken: hij is de tweelingbroer van onze vaste
(middag) collega Bram.

•

Binnenkort starten we terug met ons oudermoment. U kan bij ons dan terecht met al uw vragen
rond facturatie, reservaties, algemene werking of
gewoon een gezellige babbel. We communiceren
over de exacte momenten via Questi.

•

Op vrijdag 27/11/2020 hebben wij personeelsfeest.
De ochtend- en middagopvang gaat nog door
maar ’s avonds is er geen opvang. Het zal niet echt
een personeelsfeest zijn, maar eerder een workshop rond samenwerking binnen de 2 teams.

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

Uit de ouderraad…
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Op dinsdag 13/10/2020 stond de tweede ouderraad
van dit schooljaar op het programma.
We bespraken volgende items:
•
We onderzoeken hoe we via Cokido noodopvang
kunnen oprichten en hoe we een eigen buddywerking bij sluiting van klassen kunnen organiseren.
•
De samenwerking met Ferm loopt nog niet optimaal, er zijn bezorgdheden. Voorstel om een
soort ‘Ferm ouderraad’ op te richten.
•
De school neemt verschillende initiatieven rond
lezen en wil daar de ouders bij betrekken.
•
Er wordt gekozen voor een co-voorzittersgroep
van 5 personen.
•
De inhoud van de werkgroepen wordt kort
toegelicht, ouders mogen uiteraard aansluiten.
•
We plannen de werkdag in de natuur en de
wafelverkoop.
•
Er wordt een werkgroep opgericht voor klasouders.
•
Variapunten: bedanking Mario, we verlengen ons
lidmaatschap bij VCOV, we heractiveren het
mailadres van de ouderraad, er is een voorstel
voor een opruimactie in het park en we bekijken
het ronddelen van afvalkalenders.
Het verslag van de vergadering is te vinden op de
website van onze school.
De eerstvolgende vergadering is nog niet gepland,
maar zal digitaal doorgaan (via Microsoft Teams).
Inschrijven is dus noodzakelijk.

Een succesvolle verkoopsactie kent veel helpende
handen. Dank allemaal!

Maandag 30/11/2020

Pedagogische studiedag
Er wordt die dag opvang voorzien door Ferm
Kinderopvang, graag op voorhand inschrijven.

