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Beste ouders


Waar we in september nog even de kat uit de boom 
hebben gekeken, gaan we in oktober voluit! Onze 
overheid heeft verdere versoepelingen doorgevoerd, 
waaronder het opheffen van de mondmaskerplicht. Een 
zucht van de verlichting. Onze schoolwerking krijgt 
daardoor opnieuw zuurstof, en dat geldt dus even zeer 
voor onze ouderwerking. 


Uiteraard blijft voorzichtigheid geboden, toch geven de 
nieuwe regels opnieuw perspectief. Voor onze school, 
waar participatie en persoonlijk contact tot het DNA 
behoren, is dit het startschot om opnieuw verschillende 
initiatieven te nemen. Zo willen we de ouderbetrokken-
heid op de klassen en bij uitbreiding de school verder 
verhogen. 


Graag zet ik nog even de oudervergadering van mor-
gen in de kijker. Het is de bedoeling om daar na te 
denken over wat ‘goed onderwijs’ betekent en meer 
bepaald wat ‘goed onderwijs’ voor onze school en 
onze leerlingen betekent. Allen meer dan welkom dus, 
maar vergeet je niet in te schrijven!


Dirk Letens 
Directie


Uit de ouderraad… 

Dinsdag 21/09/2021 stond de eerste ouderraad op 
het programma. Na een lange periode van digitaal 
vergaderen, konden we elkaar opnieuw live ont-
moeten. Zo’n 15 ouders verzamelden in de refter 
om de draad op te pikken en heel wat plannen te 
maken. Jullie vinden verschillende oproepen elders 
in deze Priet&Praat. 


Onze eerstvolgende vergadering gaat door op don-
derdag 14/10/2021. 


Ondertussen heeft ook Christophe aangegeven dat 
hij zich niet langer kan engageren in het voorzitter-
steam van de ouderraad (maar wel actief blijft in de 
ouderraad). Ook hem willen we hartelijk dank voor 
zijn inzet!

Vrijdag 22/10/2021 vanaf 21:00 

Schoolfuif! 
Smeer je dansbenen alvast in…

Activiteiten voor ouders 

Dinsdag 05/10/2021 van 19:00 tot 20:30 
KS: oudervergadering ‘krijtlijnen kleuterschool’ 

Woensdag 06/10/2021 van 08:40 tot 10:40 
Moedergroep 

Woensdag 06/10/2021 van 20:00 tot 22:00 
Schoolraad 

Donderdag 14/10/2021 van 19:30 tot 21:30 
Ouderraad 

Woensdagen 13 en 27/10/2021 om 08:40  
Koffiemoment 

Woensdag 20/10/2021 van 08:45 tot 10:30 
Oudermoment ‘krijtlijnen kleuterschool’ 

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

Donderdag 28/10/2021 vanaf 15:30 
LS: oudercontacten 

Zaterdag 30/10/2021 van 10:00 tot 17:00 
Klusdag speelplaats

Dinsdag 05/10/2021 van 19:00 tot 20:30 

KS: oudervergadering 
‘krijtlijnen kleuterschool’
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Echo’s uit de school 

Fietsenvraagstuk 
We moedigen graag iedereen aan om te voet of met 
de fiets naar school te komen. Maar het stallen van 
fietsen vormt een probleem! 
We gaan op zoek naar oplossingen. Zo willen we de 
fietsen verspreiden (aan het secretariaat, aan de 
klassen van de jongste kleuters) en schakelen we 
fietskapiteins in.  
Er worden ook fietsenrekken aangekocht, maar we 
moedigen iedereen nu al aan om de ‘pikkel’ te ge-
bruiken.  
Al een tijdje staan er oude fietsen te verroesten… We 
zetten ze voorlopig aan de kant, maar binnenkort 
worden ze doorgeven aan een nieuwe eigenaar. Wees 
dus snel om even te checken of de jouwe er niet 
meer tussen staat! 

Oog voor lekkers 
We startten met een banaan om 
vanaf nu wekelijks  - op donderdag 
- een lekker stuk fruit aan te 
bieden aan alle leerlingen. Een 
gezond en lekker tussendoortje! 
Dit initiatief wordt gesubsidieerd 
door de Vlaamse Gemeenschap. 
Smakelijk! 

Alle bomen verliezen hun 
blaadjes. En niet één maakt 

zich zorgen. 
Uit: OMDENKEN 

Herfstvakantie of Allerheiligenverlof van 
maandag 01/11/2021 tot vrijdag 05/11/2021

Uitnodiging oudervergadering KS 

Beste ouders

Via Questi kregen jullie al de agenda voor de ouderver-
gadering van nu dinsdag 05/10/2021 van 19:00 tot 
20:30. 

Het doel van deze vergadering is na te denken over wat 
goed (kleuter)onderwijs voor ouders betekent. 

We pakken het als volgt aan:

• Opwarmer: aan de hand van foto’s beantwoorden 

we de vraag ‘Hoe zou de ideale school voor jouw 
kind(eren) eruit zien?’


• Deel 1, in kleine groepjes, samenvatting in grote 
groep: we denken na over de vraag ‘Waarom 
hebben jullie als ouders gekozen voor Sint-Pieter?’


• Deel 2, in kleine groepjes, samenvatting in grote 
groep: we brengen de sterke punten en de 
werkpunten van onze school in kaart


• Slot: vragenronde - hierin wordt ook ruimte 
gemaakt om eigen ideeën, meningen, voorstellen,… 
te delen (deze mogen al erg concreet zijn, we gaan 
er wel niet in over gesprek) 

Er zullen op de vergadering ook leerkrachten van het 
kleuterteam aanwezig zijn. Zij nemen dan alle informatie 
mee naar het ganse kleuterteam, ter bespreking. 


Op dinsdag 14/12/2021 om 19:00 plannen we een vol-
gende vergadering in. We gaan dan dieper in op de 
vraag hoe we onze ideeën concreet willen realiseren.

Helpende handen! 

Als vanouds zitten we alweer vol plannen om elkaar 
te ontmoeten via diverse activiteiten. En daarvoor 
hebben we veel helpende handen nodig!  
Hierbij meteen enkele oproepen. Kies er gerust eentje 
uit waar je warm voor loopt en geef je naam door aan 
de verschillende contactpersonen. Dankuwel!


• Oproep 1: we verdelen opnieuw 1x per week op 
donderdag fruit aan alle kinderen (via het subsi-
dieproject "Oog voor Lekkers"). We zoeken 
mensen die de wekelijkse organisatie mee willen 
trekken en/of af en toe eens mee willen fruit 
schillen en verdelen, op donderdag in de 
voormiddag.  
Interesse? Contacteer Nadia Azerkan


• Oproep 2: we maken terug 1x per maand verse 
en gezonde soep voor alle kinderen van de 
school. We zoeken helpers allerhande:  
> 2-tal mensen om samen met Jos de maan-
delijkse organisatie op te nemen 
> telkens 4-5 mensen om 's ochtends gezellig de 
groenten te kuisen en te snijden  
> telkens 6-tal mensen om 's middags de soep 
te verdelen in de refter en de klassen.  
Een beperkt engagement, een fijne voormiddag 
en grote dankbaarheid van de kinderen!  
Interesse? Contacteer Jos Marien


• Oproep 3: in oktober organiseren we een 
verkoop van allerlei lekkers (wafeltjes en zo) . We 
zoeken een nieuwe garde mensen die de 
verkoop mee willen organiseren  (communicatie, 
opvolgen en verdelen) e mee willen helpen voor 
het sorteren en verdeling bij levering. Vooral 
avondwerk. Interesse? Je komt terecht bij 2 er-
varen rotten, contacteer Marc Neuckens.


• Oproep 4: winterbarbecue op 29/01/22, geor-
ganiseerd door ouderwerking en de leerkrachten 
samen. De werkgroep start binnenkort graag aan 
de voorbereiding. Wie wil hier mee zijn of haar 
schouders onder zetten? Hou je van sfeer en 
gezelligheid en lekker eten en ook nog van or-
ganiseren? Contacteer dan Jos Marien


• Oproep 5: we zoeken een nieuwe penning-
meester! Vind je cijferen leuk, Excel het einde en 
ben je gek op geld? Dan mag je in de voetstap-
pen van Marc Neuckens stappen als je wil.  
Interesse? Informeer bij Marc.


