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Beste ouders


De coronapandemie heeft een gigantische impact op 
ons leven en ook op onze schoolwerking. Vooral de 
leuke en plezante ‘dingen des levens’ kunnen nu even 
niet. Het zij zo: voor de veiligheid en gezondheid van 
elkeen zijn doortastende maatregelen nodig. 


We blijven echter niet bij de pakken zitten en zoeken 
naar alternatieven. Maandelijks kijken we samen naar 
het digitale forum, op de ouderraad werden we 
toegeleid naar digitale brainstormkamers, we bedacht-
en een coronaproof Sintscenario. 


Er zijn nadelen aan deze werkvormen verbonden, maar 
zeker ook voordelen. Wat goed of beter is dan in het 
pré-coronatijdperk, nemen we zeker mee. 


Dirk Letens 
Directie


Nieuws van Ferm Kinderopvang  

• Elke week is er ouderpermanentie door Naomi in de 
kleuterbibliotheek. Dit moment gaat door van 08:00 
tot 10:00, je kan je aanmelden via het secretariaat 
van de school, aan de bruine poort.  
Uiteraard blijven we ook op andere momenten ter 
beschikking voor vragen en opmerkingen, neem 
gerust contact op via de gegevens. 


• We spraken met de school af dat de facturatie van 
het middagtoezicht van de jongste kleuters (van 
september tot december) voorlopig nog via Ferm 
zal gebeuren. Nog voor het einde van het schooljaar 
mag u een afrekening verwachten. 


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


Doosje kerst 
Omdat iedereen recht heeft op een 
kerstgeschenk, proberen we met al 

onze klassen zo veel mogelijk 
schoendozen om te vormen tot 

lekkere kerstpakketten. 


We verzamelen niet bederfbare goederen en schoenen-
dozen tot en met 09/12/2020. 


Dan stellen we de pakketten samen, schrijven en knuste-
len een mooie kerstboodschap en verpakken we dit allen 

in een mooi cadeautje. 


Nog voor de kerstvakantie bezorgen we de pakketten aan 
het lokale contactpunt van de actie. Meer info is te vinden 

op www.shoe-box.be.Word klasouder 

Klasouders zijn het aanspreekpunt voor de ouders 
en de klasleerkracht. Klasouders ondersteunen de 
communicatie met de school en helpen daarbij de 
leerkracht. Ze vervullen een signaalfunctie namens 
alle ouders van de klas en zoeken mee naar 
helpende handen waar nodig. Ze zijn met andere 
woorden een aanspreekpunt en proberen de stem 
van zoveel mogelijk ouders te kennen en in te bren-
gen.


Heb je zin om voor de rest van dit schooljaar klas-
ouder te worden? Wil je meer info? Stuur voor de 
kerstvakantie een mail naar de ouderraad (ouder-
raad@st-pietersschool.be). In januari 2021 zal de 
ouderraad alle kandidaten samenbrengen voor een 
startvergadering. Daarna gaan we samen aan de 
slag.


We kijken er naar uit om samen ouders te verbinden.


De ouderraad  

De pedagogische studiedag op 30/11/2020 stond 
in het teken van poëzie.  

http://www.shoe-box.be
mailto:BKOmechelen@SamenFerm.be


Maandelijkse nieuwsbrief 7 december 2020

Echo’s uit de school 

Coördinator GEKKO 
Jullie hebben waarschijnlijk de vacature gezien van 
coördinator voor het project ‘We zijn allemaal 
GEK(KO) op onze school’.  
Onze school wil de komende jaren nog sterker 
inzetten op het detecteren van (kinderen uit) kwets-
bare gezinnen, om hen snel te kunnen ondersteunen 
en empoweren en hen te begeleiden naar de reguliere 
organisaties om hen verder te versterken.  
Van de coördinator wordt verwacht het netwerk rond 
de school te versterken, de vrijwilligers te coachen, 
alsook in te zetten op publiciteit en promotie.  
Interesse? Meer info kan je verkrijgen via meester 
Dirk, solliciteren kan nog tot 11/12/2020. 

Uit de ouderraad… 

Op dinsdag 13/10/2020 stond de tweede ouderraad 
van dit schooljaar op het programma.   


We bespraken volgende items:

• Het voorzittersteam stelt hun aanpak voor: 

taken worden verdeeld, er wordt stevig ingezet 
op communicatie met als doel de schoolwaarden 
te ondersteunen. 


• Nieuws uit Ferm Kinderopvang: we maken ken-
nis met de verantwoordelijke, Naomi. 


• Nieuws uit de school: de eerstvolgende stu-
diedag gaat over poëzie, de school neemt deel 
aan School in Zicht (met o.a. 360°-filmpje), de 
voorrang voor doelgroepen wordt bepaald op 
basis van 20% toeval en 80% afstand, in de ad-
vent wordt een ‘doosje kerst’ georganiseerd 
(shoe-box-actie). 


• We evalueren activiteiten: de wafelverkoop 
bracht een recordopbrengst op, het werken in 
de natuur (met kinderen) was een succes. 


• We maken praktische afspraken over het Sint-
gebeuren. 


• We krijgen feedback uit de werkgroepen:  
> klasouders: het concept zou van start gaan in 
januari 2021 
> kansenbevordering: succes van de Mechel-
bons, aanstelling coördinator project, be-
zorgdheid van ouders rond leren zwemmen en 
fietsen 
> Vitamine B4: op een laag pitje omwille van 
COVID 
> schoolraad: wordt opnieuw samengesteld 
tegen 01/04/2021 
> vergroening en duurzaamheid: verkennend 
gesprek met de stad over park Van Dyck


• We bekijken tot slot hoe we de ouderwerking/
ouderactiviteiten coronaproof kunnen organis-
eren: we zetten in op het creëren van kansen 
voor kinderen en ouders, willen elkaar ontmoeten 
en denken ook aan de financiën.


Het verslag van de vergadering is te vinden op de 
website van onze school. 


De eerstvolgende vergadering (via Microsoft Teams). 

Wie warmte geeft,  
zal het nooit koud hebben.  

Auteur onbekend

Vrijdag 18/12/2020 

Coronaproof  
kerstonbijt voor personeel 
De lesactiviteiten starten pas om 09:00, er is wel 

opvang vanaf 07:00 op school.  

De kerstvakantie start zaterdag 19/12/2020 en 
eindigt op zondag 03/01/2021. 

Activiteiten voor ouders 

Woensdag 09/12/2020 van 20:00 tot 22:00 
Schoolraad 

Maandag 14/12/2020 van 20:00 tot 21:30 
Ouderraad 

Donderdag 17/12/2020 van 09:05 tot 10:05 
GR2 (klas van Jules): wenmoment nieuwe kleuters 

Er worden in deze periode geen algemene oudercon-
tacten georganiseerd. Indien u toch de leerkracht wenst 
te spreken over de leervorderingen van uw kind, aarzel 
dan niet om contact op te nemen. 

Omwille van corona konden 
Sint en Piet niet naar 
school komen als de 

kinderen aanwezig waren. 

De meesters namen dan 
maar hun taak voor deze 

ene keer over en maakten 
er een leuk feest van!


