
Einde schooljaar 2020-2021 en start 2021-2022 

Mechelen, 11 juni 2021


Beste ouders


Stilaan lonkt de vakantie na alweer een turbulent schooljaar! We kijken uit naar een rustperiode, 
maar willen toch ook al vooruitblikken naar het volgende schooljaar. 


Oudercontacten 
Omwille van de huidige COVID-maatregelen zullen deze maximaal digitaal verlopen. Jullie mogen 
nog een uitnodiging verwachten, voor zover dat nog niet gebeurd is. 


Laatste schooldag 
Op woensdag 30/06/2021 worden alle leerlingen nog in de voormiddag verwacht op school. De 
activiteiten starten om 08:40 en eindigen om 11:55. We nemen afscheid van elkaar en alle 
leerlingen en leerkrachten krijgen een ijsje!


Voorschools (vanaf 07:00) is er opvang voorzien, naschools sluiten de medewerkers van Ferm 
kinderopvang samen met de leerkrachten het schooljaar af, er is dan geen opvang. Gelieve uw 
kinderen op te pikken op woensdag 30/06/2021 voor 12:10. 


Vrije dagen 
Zet alvast de vrije dagen van het schooljaar 2021-2022 in jullie kalender:

• Woensdag 29/09/2021 - pedagogische studiedag 

• Maandag 04/10/2021 – vrije dag 

• Vrijdag 12/11/2021 – vrije dag

• Maandag 29/11/2021 – pedagogische studiedag

• Vrijdag 04/02/2022 – pedagogische studiedag


Tijdens deze dagen wordt er opvang voorzien door Ferm kinderopvang op school (let op: 
inschrijven op voorhand is noodzakelijk!).


Samenwerking Ferm kinderopvang 
Ook het volgende schooljaar zal Ferm kinderopvang instaan voor de voor- en naschoolse opvang 
van onze kinderen, alsook op vrije dagen en in de vakanties zal er door Ferm kinderopvang. 


Ferm kinderopvang zal echter niet langer instaan voor de organisatie van de middagopvang. Deze 
wordt opnieuw opgenomen door de school zelf. Het betekent dat ook de facturatie van de 
middagopvang (€ 0,50 per middag) zal gebeuren via de leerlingenrekeningen van de school. 
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Schoolveranderingen 
Indien u om welke reden dan ook uw kinderen van school wenst te veranderen, worden we 
daarvan graag zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht. Dat kan via directie@st-
pietersschool.be Op die manier kunnen we rekening houden bij de samenstelling van de 
klasgroepen en leerlingen op de aanmeldlijst (wachtlijst) een plaats verzekeren op onze school. 


Klasherverdelingen 
We spraken met de leerkrachten af om de klassen te herverdelen:

• Van de onthaalklas (GR1-2) naar de eerste kleuterklas (GR3-4)

• Van de eerste kleuterklas (GR3-4) naar de graadsklas ‘oudste kleuters’ (GR5-6-7-8)

• Van de graadsklas ‘oudste kleuters’ (GR5-6-7-8) naar het eerste leerjaar (1LSA-B)

• Van het tweede (2LSA-B) naar het derde leerjaar (3LSA-B)

• Van het vierde (4LSA-B) naar het vijfde leerjaar (5LSA-B)


Bij die herverdeling trachten we de klassen zo evenwichtig mogelijk samen te stellen en houden 
daarbij rekening met de verschillende aspecten (aantallen, geslacht, zorg, vrienden,…).  
Het is niet mogelijk om tegemoet te komen aan alle individuele vragen of verwachtingen, toch zijn 
we zeker bereid om gemotiveerde aanvragen in overweging te nemen. Richt daarvoor uw vraag 
aan de directie van de school via directie@st-pietersschool.be. 


We willen de klasherverdelingen communiceren vanaf 15/06/2021 naar alle ouders. 


Fietsen 
Elke dag blijven er heel wat fietsen staan in het fietsenrek. Het is niet duidelijk of 
ze nog gebruikt worden door iemand. Daarom willen we vragen voor het einde 
van het schooljaar alle fietsen te verwijderen. 


In een volgende brief op het einde van het schooljaar worden jullie verder geïnformeerd over de 
samenstelling van het leerkrachtenteam, de oudervergaderingen bij de start van het schooljaar, 
het vernieuwde schoolreglement,…


Indien u nog vragen en opmerkingen heeft, hoor ik deze uiteraard graag. U mag altijd contact 
opnemen: persoonlijk, telefonisch, via mail.


Met vriendelijke groet


Dirk Letens 
Directie
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