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Beste ouders


Jammer genoeg overspoelt een nieuwe COVID-golf 
ons land. Dat zorgt voor ongerustheid bij ouders en 
geeft extra druk op onze schoolorganisatie. Op-
nieuw moeten we een aantal activiteiten terug-
schroeven. Echter, wat moet, dat moet. 


We houden er evenwel de moed in! Even gedeel-
telijk terug de digitale wereld induiken is voor ons 
als onderwijs geen drama. Als we daarmee onze 
naasten kunnen beschermen en de druk op het 
verplegend personeel kunnen verlagen, is de keuze 
snel gemaakt. Zolang we voor onze kinderen maar 
contactonderwijs kunnen blijven organiseren.  


We kijken uit naar het licht op het einde van de tun-
nel. Het licht van Kerstmis. Zalig Kerstfeest straks!


Dirk Letens 
Directie


 

Uit de ouderraad… 

We kwamen deze keer opnieuw digitaal samen omwille van 
de strengere coronamaatregelen.  Er waren veel praktische 
zaken te bespreken, want we vallen niet stil en we blijven 
enthousiast.  

• We starten het kriebelteam opnieuw op om de luizen in 

de school onder controle te houden.  We zoeken verder 
iemand die de verhuur van de zaal wil organiseren, zo-
dat mensen uit de buurt kwaliteitsvol gebruik kunnen 
maken van de school. 


• We bespraken ook enkele vragen die via de klasouders 
gesignaleerd waren: o.a. onduidelijkheid rond de organ-
isatie van de huiswerkklas en een bezorgdheid rond de 
brieven voor de Sint met focus op duur speelgoed, ter-
wijl we ook met wat minder tevreden kunnen zijn.


• Ook de lopende activiteiten kwamen aan bod: de 
wafelverkoop was een groot succes. Bedankt aan 
iedereen!  De moedergroep mag nog doorgaan, het fruit 
op donderdag ook, maar soep maken moeten we door 
Corona opnieuw uitstellen helaas.  We planden alvast 2 
nieuwe activiteiten voor de lente: een carnavalzoektocht 
en een multicultureel ontbijt. Ook de comedy night staat 
opnieuw op de planning. 


• De werkgroep vergroening van de speelplaats heeft het 
nieuwe plan voorgesteld. Begin volgend jaar organis-
eren we infomomenten voor alle ouders.  De werkgroep 
lezen heeft een inspirerende uitleg gegeven over de 
acties en plannen om lezen plezierig te maken voor alle 
kinderen.  We doen als school al heel veel en we zijn 
een voorbeeld voor veel andere scholen. 


Echt delen is meer dan 
geven van je teveel. 

Uit: de adventskalender 2021

Activiteiten voor ouders 

Woensdag 01/12/2021 van 08:40 tot 10:30 
Moedergroep (live) 

Woensdag 08/12/2021 van 12:00 tot 12:45 
Soep op de stoep (aan bakkerij Opsignoor) 

Woensdag 08/12/2021 van 20:00 tot 22:00 
Schoolraad (digitaal) 

Donderdag 09/12/2021 van 20:00 tot 22:00 
Werkgroep vergroening en duurzaamheid (digitaal) 

Dinsdag 14/12/2021 van 19:00 tot 20/30 
KS: oudervergadering (digitaal) 

Dinsdag 21/12/2021 
Lancering digitaal forum (digitaal dus) 
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Echo’s uit de school 

Te laat komen… 
De laatste tijd komen er weer heel wat gezinnen te 
laat op school. Dat kan natuurlijk wel eens gebeuren, 
maar dan eerder bij uitzondering.  
Mogen we vragen om er extra aandacht aan te 
schenken? We starten elke ochtend om 08:40, in de 
namiddag worden de leerlingen ten laatste om 13:05 
op school verwacht.  
Dank om hier extra aandacht aan te schenken! 

Herstructurering kleuterschool 
In oktober hebben we twee boeiende vergaderingen 
met ouders gehad. We brachten in kaart waarom ou-
ders voor onze school hebben gekozen en dachten na 
over de sterke punten van de school alsook over de 
werkpunten.  
Met het kleuterteam hebben we verder gebrainstormd 
over onze werking, met daarbij de opmerkingen van de 
ouders in het achterhoofd. Op welke manier kunnen 
we best inspelen op de noden van al onze kinderen.  
We concretiseren dit nu en zullen dit weldra voorleg-
gen op de tweede oudervergadering, zodat ouders 
daarover hun feedback kunnen geven.  

Huiswerkklas 
Er is wat onduidelijkheid over de huiswerkklas. Even 
op een rij: 
> De huiswerkklas start om 15:45 en eindigt om 16:45. 
> Het is een rustige plek waar kinderen in stilte hun 
huiswerk kunnen maken.  
Het is niet de bedoeling dat er individueel geholpen 
wordt (het is dus geen huiswerkbegeleiding).  
> Kinderen mogen op elk moment opgehaald worden.  
> Ouders betalen € 0,75 per begonnen half uur per 
kind.  
> Kinderen mogen ook naar de opvang, georganiseerd 
door Ferm. Dat kan tussendoor.  
Alleen: daar wordt ook een onkostenvergoeding 
gerekend per half uur.  
> Belangrijk is om duidelijk af te spreken wat jullie als 
ouders wensen. Dat doe je als ouder best via de 
klasleerkracht.   

Fluohesjes 
Ook voor de kleuterschool worden er fluohesjes voor-
zien, maar de bestelling en daarop volgend de verde-
ling loopt wat vertraging op. Even geduld nog! 

Vrijdag 24/11/2021 om 12:00 

Einde lesactiviteiten 
Omwille van kerst is de namiddag vrij voor 

de leerlingen en de leerkrachten. 

Sint-Pieter versus COVID-19 

Omwille van de stijgende besmettingen, werden er 
nieuwe maatregelen (her)ingevoerd. 

• Alle volwassenen dragen een mondmasker bij 

het betreden van het schooldomein, kinderen 
van 5 en 6 ook.  
Ouders van kleuters mogen hun kinderen nog 
steeds af te zetten aan de klassen, maar wor-
den wel gevraagd om zo snel als mogelijk het 
schooldomein te verlaten.  
Ouders van leerlingen van de lagere school 
worden in principe niet meer toegelaten op de 
speelplaats.  


• Vergaderingen en oudercontacten gaan maxi-
maal digitaal door. 


• Enkel essentiële derden mogen deelnemen aan 
activiteiten tijdens de schooluren. 
We hebben er voor gekozen om alle niet-essen-
tiële activiteiten (bv. soep koken) te schrappen.  
Leesouders en begeleiders op uitstappen zijn 
wel nog toegestaan.  
De moedergroep mag ook nog steeds live 
doorgaan (mits de nodige voorzorgsmaatrege-
len). Digitaal ligt dit namelijk moeilijker en we 
willen het netwerk voor deze ouders in stand 
houden.  
Ook voor de Sint en zijn Piet maken we een 
uitzondering, maar we houden hen goed 
gescheiden van onze klasgroepen. 


• Het is erg belangrijk om de school op de 
hoogte te brengen als je kind positief test op 
COVID. Liefst hebben we dit via mail, naar het 
secretariaat (secretariaat@st-pietersschool.be) 
en mezelf als directie (directie@st-pieterss-
chool.be). Persoonlijk, telefonisch of via Questi 
kan uiteraard ook. 


De ouderraad organiseerde een 
zeer succesvolle wafelverkoop. 

Dank jullie wel allemaal! De moedergroep  
krijgt info over  

computerlessen en 
mantelzorg.  


