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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
In december ontstond er ook op onze school een
discussie tussen ouders over het verplicht dragen
van mondmaskers door kinderen vanaf het eerste
leerjaar. We hebben geprobeerd om de verschillende standpunten te beluisteren, maar ons tevens
geschikt naar de regelgeving, zij het dan met de
nodige mildheid.

Dinsdag 18/01/2022 van 19:30 tot 21:30

De gedachte van ‘mildheid’ lijkt me een mooie wens
voor het nieuwe jaar. In een wereld waar vaak harde
standpunten worden ingenomen en waar ‘wij’
tegenover ‘zij’ worden geplaatst, zijn begrippen als
empathie, luisterbereidheid, medeleven werkwoorden geworden. Laat ons binnen onze schoolomgeving hier extra aandacht aan schenken.

Maandag 31/01/2022 van 20:00 tot 22:00

Ouderraad (digitaal)
Zaterdag 29/01/2022

Winterbarbecue (geannuleerd)

Informatieavond 'School in zicht’
Dinsdag 01/02/2022 van 19:00 tot 21:00

Oudervergadering kleuterschool (digitaal)

Mild zijn betekent echter niet braaf ondergaan wat
wordt opgelegd of wanhopig op zichzelf terugplooien. We willen kritisch en strijdvaardig blijven!
Het is echter belangrijk de juiste prioriteiten te
bepalen.
Het initiatief van de ouderraad om via een open
brief enkele pijnpunten op tafel te leggen, was een
goed voorbeeld.
Graag deel ik nogmaals de link naar een artikel
daarover: https://www.hln.be/mechelen/oudersvan-leerlingen-sint-pietersschool-vragen-betereschoolgebouwen-en-meer-personeel-dekentjes-enniet-opgeleide-leerkrachten-in-de-klas-dat-is-nietnormaal~a54b2dd99/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR0TiqFULgxrbj8oTwUtMR5R-2
SCBUvCbBP0N6HqnSnM_an9I4HgPABEtLQ
In dit artikel halen Carmen en David de echte pijnpunten binnen ons onderwijs aan. In het verleden
heb ik reeds mijn bezorgdheid over het lerarentekort
aangekaart. Dat item is alleen maar prangender
geworden. Gevolg: de extra zorg waar jullie
kinderen recht op hebben, kan niet gegarandeerd
worden. Daarvoor kunnen we niet anders dan
samen op de barricaden gaan staan.
Hoopvol is dat enkele ouders zélf de stap willen
zetten naar het onderwijs. Ze scholen zich om tot
leerkracht en willen zich mee engageren voor één
van de mooiste beroepen van de wereld. Want
jawel, dat is het zeker.
Dirk Letens
Directie

Lichtjeswandeling op
school en in de buurt.

De doorgang aan het park naar de
Kalverenstraat werd plechtig
geopend. Hierdoor wordt onze school
ook via die weg bereikbaar, wat de
verkeersdrukte op de Grote
Nieuwedijkstraat kan verminderen.

Uit de ouderraad…
In december stond er geen ouderraad op de planning, de
eerstvolgende vergadering gaat door op dinsdag
18/01/2022 om 19:30. Het wordt een digitale vergadering:
wie graag aansluit, mag een mail sturen naar ouderraad@stpietersschool.be.
Andere vragen of opmerkingen over de ouderwerking kunnen ook naar dit mailadres gestuurd worden. Ons voorzitterstrio - Carmen, Nadia en Jule - staan jullie graag te woord.

Als je je hele leven lang gek doet,
kunnen ze je niet laten opsluiten.
Rosemary Saucier
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Met ons solidariteitsfond GEKKO (GElijke Kansen voor elk
Kind in het Onderwijs) ondersteunen we kinderen van onze
school. Mogen we ook op jullie nanciële bijdrage rekenen? Een éénmalige gift is fantastisch, een doorlopende
opdracht nog beter… Vanaf € 40 op jaarbasis kan je het
totaalbedrag aftrekken van je belastingen. Alvast van
harte dank voor jullie onbaatzuchtige steun!

Echo’s uit de school

Sint-Pieter versus COVID-19
De maatregelen die voor de kerstvakantie golden,
worden ook in het nieuwe jaar verder gezet: het
dragen van mondmaskers vanaf het eerste leerjaar,
de digitale oudercontacten en vergaderingen, het
beperken van derden op school, het houden van
afstand en het ventileren.
Er zijn enkele wijzigingen in de quarantaineregels en
het testbeleid:
•
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn
óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de
volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
•
De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun
kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis
te houden en te laten testen.
•
De ministers roepen ouders ook op om hun
kind sowieso, ook als het geen symptomen
vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande
maandag 10/01/2022 te testen met een zelftest
én om dat preventief elke week te doen tot aan
de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen. Voor speci eke doelgroepen geldt de
verlaagde kostprijs van 1 euro voor een sneltest
bij de apotheek.
Graag brengen we nog even het volgende extra
onder de aandacht:
•
Verwittig de school bij een positieve test en/of
quarantaine, liefst via mail.
(info@st-pietersschool.be)
•
Zorg er voor dat je kinderen warm gekleed zijn
(of een dekentje bij zich hebben), want het kan
erg koud zijn in de klaslokalen.

Personeelsnieuws
Een aantal leerkrachten blijven bij de start van dit
nieuwe jaar helaas afwezig omwille van ziekte: juf
Barbara, meester Dittger en juf Inge. We wensen hen
een spoedig herstel toe!
Juf Britt keert wel terug als klastitularis van 4LSB en
ook juf Nele is terug op post als verantwoordelijke
van 5LSA.
Juf Evy en juf Sarah zullen een deel zorg opnemen in
LS, alsook de LO-opdracht van meester Dittger en
overname van klassen. Meester Ruben schuift tijdelijk
voor enkele voormiddagen door naar KS om daar zorg
te geven.
Inschrijvingen 2022-2023
Vanaf maandag 07/02/2022 (09:00) start de voorrangsperiode voor broers en zussen. Bij voorkeur
zullen deze fysiek doorgaan op school, maak daarvoor een afspraak via secretariaat@st-pietersschool.be. Dit kan tot en met vrijdag 18/02/2022
(15:00). Wacht echter niet te lang om je kinderen aan
te melden!
Voor alle andere kinderen kan er digitaal aangemeld
worden tussen maandag 07/03/2022 (12:00) en vrijdag 01/04/2022 (12:00) via www.kiesjeschool.be.
Op deze website kan je ook meer informatie vinden
over inschrijvingsprocedure.
Het is de eerste maal dat kinderen uit het geboortejaar 2020 ingeschreven kunnen worden!
Oefenkansen Nederlands
Sinds de uitbraak van COVID was het jammer genoeg
niet langer toegestaan om de oudergroep ‘Oefenkansen Nederlands’ te laten bij elkaar komen. Het
project was nochtans erg waardevol: anderstalige en/
of niet geletterde ouders kregen de kans om op een
laagdrempelige manier hun Nederlands te oefenen én
tegelijkertijd meer zicht te krijgen op de werking van
de school.
Dit initiatief werd ook als dusdanig erkend door de
Warmste Week, en geselecteerd als één van de 200
projecten voor nanciële ondersteuning. Uiteraard
zijn we daar erg blij mee!

We verzamelden maar liefst 160
doosjes Kerst onder onze kerstboom!

Vrijdag 04/02/2022

Pedagogische studiedag
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Er is die dag opvang door Ferm, graag op voorhand inschrijven!

