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Beste ouders


In Mechelen werd de vakantie afgesloten met het gratis 
festival Maanrock. Wie er bij kon zijn, mocht samen 
met mij ontdekken dat zo goed als alle coronamaat-
regelen teruggeschroefd werden. Waren we aanvanke-
lijk misschien wat onwennig, snel was duidelijk dat 
‘mondmaskers’ of ‘afstand houden’ in het nieuwe of 
beter gezegd oude normaal van geen tel meer is. 
Jawel, het voelde als een bevrijding.


Het betekent echter niet dat de COVID-19-pandemie 
definitief tot het verleden behoort. Binnen onderwijs en 
dus ook onze school worden nog bepaalde maatrege-
len in stand gehouden.  
Leerlingen moeten dan misschien geen mondmaskers 
dragen, leerkrachten en volwassenen dienen dat wel te 
doen, wanneer de afstand niet bewaard kan worden (in 
de leraarskamer of de klas). 
Welke afspraken er voor ouders zijn, kunnen jullie in de 
rubriek ‘Sint-Pieter versus COVID-19’ lezen. 


Gezien de algehele sfeer van ‘vrijheid blijheid’ - die we 
alleen maar kunnen toejuichen - wordt het niet evident 
de nog lopende maatregelen aan te houden. Ik reken 
dan ook op eenieders verantwoordelijkheid om mee de 
regels te volgen en uit te dragen. Dank!


Al is er al heel wat versoepeld, we hopen snel alle 
beperkingen te mogen opheffen. Onze school heeft de 
laatste jaren ingezet op openheid naar ouders en par-
ticipatie met ouders, graag bouwen we dit terug uit. 
Onder andere de ouderraad zal hierin het voortouw 
nemen.


Laat in elk geval het schooljaar maar van start gaan, we 
zullen blij zijn om iedereen gezond en wel te mogen 
ontmoeten. 


Dirk Letens 
Directie
 Woensdag 29/09/2021 

Pedagogische studiedag 
Er is opvang voorzien door Ferm, op voorhand 

inschrijven is verplicht!

Activiteiten voor ouders 

Dinsdag 07/09/2021 van 19:00 tot max 21:00 
LS: oudervergadering (met bezoek aan de klassen) 

Donderdag 09/09/2021 van 19:00 tot max 21:00 
KS: oudervergadering (met bezoek aan de klassen) 

Dinsdag 21/09/2021 van 19:30 tot 21:30 
Ouderraad 

Dinsdag 05/10/2021 van 19:00 tot max 21:00 
KS: oudervergadering omtrent herstructurering 

Vrijdag 22/10/2021 vanaf 21:00 
Schoolfuif!

Sint-Pieter versus COVID-19 

Ondanks de versoepelingen blijven er voor ouders in de 
werking van de school nog wel wat beperkingen.

• Kinderen en ouders die uit een risicogebied terug-

keren, worden geacht de maatregelen na te leven, 
gaande van PCR-testen tot quarantaine. 


• Ouders mogen nog steeds het schooldomein niet 
betreden.  
> Jongste kleuters worden afgezet en opgepikt aan 
de deur van de turnzaal, bij het park.  
> Oudste kleuters worden verwacht aan het zwarte 
poortje aan de kleutertuin in het park.  
> De leerlingen van de lagere school mogen alle-
maal via de bruine poort de school betreden en 
verlaten.  
(Uitgezonderd de rijen: die gaan via de zwarte poort 
naar buiten.)


• Wanneer je je kinderen komt ophalen, is het ver-
plicht een mondmasker te dragen. 


• Ouders mogen dus ook nog niet deelnemen aan het 
forum of koffiemomenten.  
De ouderraad en oudervergaderingen kunnen wel 
live doorgaan, mits het naleven van de nodige voor-
zorgsmaatregelen (afstand houden, mondmasker 
dragen,…) en het op voorhand inschrijven.

Maandag 04/10/2021 

Vrije dag 
Er is opvang voorzien door Ferm, op voor-

hand inschrijven is verplicht!
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Echo’s uit de school 

Personeelsnieuws 
Jammer genoeg zullen een aantal leerkrachten de 
start van het schooljaar moeten missen. 
> Juf Edwina heeft nog steeds problemen met haar 
voet na haar fietsongeluk.  
> Juf Britt werd geopereerd aan haar knieën en zal 
nog zeker een maand afwezig zijn.  
> Jammer genoeg is juf Inge nog steeds ziek en her-
stellende na haar COVID-besmetting. 
> Juf Nele C is bevallen van een flinke zoon Gaston 
en gaat op bevallingsrust.  
 
Er werden dus enkele vervangers gezocht en gevon-
den. 
> Meester Ruben neemt de leiding van 1LSA. Wan-
neer juf Edwina terugkeert, zal zij zijn plaats in-
nemen.  
> Juf Mieke (nieuw!) doet de zorg in 1LSA-B. 
> Juf Daisy (nieuw!) wordt klastitularis van 2LSA.  
> Juf Evy (nieuw!) neemt 4LSB onder haar hoede.  
> Juf Sarah (vorig jaar 2LSA) zal de verantwoor-
delijkheid nemen over 5LSA.  
> Juf Goele (nieuw!) zal instaan voor 6LSB.  

Herstructurering kleuterschool 
In onze kleuterschool hebben we een instapklas, 
twee eerste kleuterklassen, vier graadsklassen oud-
ste kleuters en een zomerklas. 
In deze organisatie zitten heel wat voordelen, maar 
we ontdekken toch ook enkele belemmeringen. Dit 
schooljaar willen we tijd maken om dit systeem 
grondig te evalueren en bij te sturen waar nodig.  
Graag betrekken we jullie als ouders in dit proces. Op 
de oudervergadering van dinsdag 05/10/2021 
schuiven we voor het eerst aan tafel. Jullie zijn in elk 
geval van harte welkom.  
Een concrete uitnodiging volgt uiteraard nog.  

Middagtoezicht 
Zoals reeds aangekondigd zal Ferm niet langer het 
middagtoezicht organiseren.  
De school zocht en vond vrijwilligers om de organ-
isatie op zich te nemen. Volgens een beurtrol wordt 
er in de klassen gegeten, maar ook opnieuw in de 
refter. 
We zoeken echter nog helpende handen! Wie onder 
een vrijwilligerstatuut (met vergoeding) aan de slag 
wilt gaan, mag zich uiteraard melden bij de directie.  

Zwemmen 
We voerden enkele aanpassingen door aan de orga-
nisatie van de zwemlessen: 
> 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 blij-
ven, door ook af en toe naar het zwembad te gaan.  

Uit de ouderraad… 

Op dinsdag 21/09/2021 om 20:00 gaat de eerste 
ouderraad van dit schooljaar door. Iedereen die zin 
heeft om mee na te denken over onze ouder- en 
schoolwerking en de handen uit de mouwen te 
steken is meer dan welkom op de startvergadering. 


De vergadering kan opnieuw gewoon op school 
doorgaan, tenzij de maatregelen toch nog zouden 
wijzigen. 


Een concrete agenda kan je weldra vinden op onze 
website - deel ouderwerking. Er zal in elk geval 
ruimte gemaakt worden om nader met elkaar kennis 
te maken en ook de verschillende werkgroepen zullen 
worden voorgesteld: 

• Werkgroep kansenbevordering en diversiteit

• Werkgroep vergroening en duurzaamheid

• Werkgroep Vitamine B4 voor Nekkerspoel

• Werkgroep klasouders

• Werkgroep veilige schoolomgeving


Het voorzittersteam bestaat momenteel uit 4 enthou-
siaste ouders: Carmen Hesters, Nadia Azerkan, 
Christophe Johanns en Jule Verelst.  
Om persoonlijke redenen heeft Evelien haar engage-
ment ‘teruggeschroefd’ naar participatie op de oud-
erraad. Een welgemeende dank voor haar inzet in het 
afgelopen schooljaar!

Leuk, een nieuwe school! 
Daar zijn allemaal vrienden 

die ik nog niet heb ontmoet. 
Uit: OMDENKEN

Vrije dagen 

Ter herinnering nog even de vrije dagen van het 
schooljaar 2021-2022:

• 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!).

Brainstorm op de personeelstweedaagse,  
ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar. 


