Maandelijkse nieuwsbrief

1 maart 2021

Woensdag 10/03/2021

Uit de ouderraad…
Op donderdag 11/02/2021 kwam de ouderraad opnieuw samen.
We bespraken volgende items:
•
Volgend nieuws uit de school:
‣
De opvolging van de sluiting van de school.
‣
De plaatsing van CO2-meters.
‣
De cijfers van de inschrijvingen voor
2021-2022.
•
Er werd kort teruggekoppeld uit de werkgroepen,
waaronder de acties rond de vergroening van de
speelplaats.
•
We besteedden uitgebreid aandacht aan het
gezondheids- en sportbeleid van de school.
David gaf een interactieve toelichting over Vitamine B4 voor Nekkerspoel.
De school lanceerde een concreet voorstel voor
het reorganiseren van het zwemmen (zie ook
elders in deze PieterPraat).
Het verslag van de vergadering is binnenkort te vinden op de website van onze school.
De eerstvolgende vergadering (via Microsoft Teams).
Inschrijven is dus noodzakelijk.

Nieuws van Ferm Kinderopvang
•

Op donderdag 04/03/2021 om 18:30 starten de
inschrijvingen bij Ferm Kinderopvang Mechelen
voor de paasvakantie.
U kan online reserveren via uw klantennummer.
Ga naar:https://www.samenferm.be/diensten/
kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang
Reserveren op papier kan tussen 18:30 en 19:30
in de Sint-Pietersschool. Joris zal u verder
helpen.

•

We verwelkomen Adil in ons team. Hij combineert zijn hogeschoolstudies met werken in de
opvang.

•

Ferm Kinderopvang Mechelen werft aan! Kinderbegeleid(st)er voor 20u per week.
Surf snel naar www.samenferm.be/jobs voor info
over de voorwaarden én vul het online sollicitatieformulier in.

•

Het oudermoment van 08/03/2021 gaat uitzonderlijk niet door.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust
contact op met de lokale verantwoordelijke, Naomi Zammattio.

Alleen degene die goed is
voorbereid kan improviseren.
Uit: OMDENKEN - Ingmar Bergman

Pedagogische studiedag
Er is opvang voorzien door Ferm, op voorhand
inschrijven is verplicht!

Activiteiten voor ouders
Woensdag 03/03/2021 om 20:00

Digitaal infomoment klasouders
Dinsdag 09/03/2021

KS: digitaal oudercontact
Dinsdag 16/03/2021 van 20:00 tot 21:30

Digitale ouderraad
Zaterdag 27/03/2021 van 14:00 tot 17:00

Werken in de natuur - onder voorbehoud
Donderdag 01/04/2021

LS: digitaal oudercontact

Echo’s uit de school
Inschrijvingen 2021-2022
De voorrang voor broers en zussen is ondertussen
achter de rug, op dit moment - van maandag
01/03/2021 tot en met vrijdag 26/03/2021 kunnen
ouders hun kinderen aanmelden via www.kiesjeschool.be. Zij worden dan toegewezen aan de
school, afhangende van de beschikbare plaatsen en
de voorrangsgroepen.
Voor het geboortejaar 2019 werden er al 22 plaatsen
van 44 ingenomen door broers en zussen. De 22 andere kunnen ingevuld worden door 8 zogenaamde
indicatorleerlingen en 14 niet-indicatorleerlingen.
Zwemmen
Er werd een eerste voorstel uitgewerkt voor de reorganisatie van het zwemmen. Dit werd voorgelegd aan
de ouderraad en wordt ook nog verder besproken met
de leerlingenraad en de leerkrachten.
Samengevat:
> De oudste kleuters en de leerlingen van 1LS gaan
regelmatig (maandelijks) naar het zwembad voor
watergewenning.
> De leerlingen van 2LS en 3LS volgen een intensief
traject om te leren zwemmen - in kleinere groepen.
Zij gaan gedurende minstens 3 maanden elke week
naar het zwembad.
> Leerlingen die na dit traject nog niet kunnen
zwemmen, worden uitgenodigd voor naschoolse
zwemlessen.
> De leerlingen van 4-5-6LS zullen in zwemvorm blijven, door ook af en toe naar het zwembad te gaan.
Wie daarover meer wilt weten of iets zeggen: neem
gerust contact op met de directie!

