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Beste ouders


Alsof we uit een diepe winterslaap ontwaken.  
Laten we niet flauw doen: we hebben er een stevige 
periode opzitten. Net als vorig jaar - op hetzelfde 
moment - werd onze school getroffen door een pak 
COVID-besmettingen. Gelukkig zonder al te veel 
erg, maar het zorgde wel voor heel wat geschuif en 
flexibiliteit in de organisatie. Er ging dus heel wat 
energie naar toe. 


Sinds het carnavalverlof zijn er echter belangrijke 
versoepelingen doorgevoerd. De mondmaskers zijn 
niet langer verplicht. Ik ontmoet nu op de 
speelplaats mensen (ouders) die ik precies nog 
nooit gezien hebt. Bizar maar vooral boeiend! 


We hopen snel terug te keren naar de situatie van 
voor corona. Ontmoeting en openheid zitten in het 
DNA van de school, maar het gaat even tijd kosten 
om alle initiatieven opnieuw op te starten, maar ik 
voel veel goesting en energie, en dat is precies toch 
al even geleden. 


Dirk Letens 
Directie


Uit de ouderraad… 

Er is geen ouderraad meer geweest, maar we nodigen 
iedereen graag uit voor de live ouderraad op dinsdag 
22/03/2022 om 20:00!


Graag even je aanwezigheid bevestigen via ouderraad@st-
pietersschool.be 

Activiteiten voor ouders 

Maandag 07/03/2022 vanaf 12:00 tot vrijdag 01/04/2022 12:00 
Digitaal aanmelden schooljaar 2022-2023 
(inschrijvingen) 

Woensdag 09/03/2022 van 08:40 tot 10:00 
Moedergroep: voorstelling Lage Drempel en J@M 

Donderdagen 10/03, 17/03, 24/03 en 31/03/2O22  
Oefenkansen Nederlands 

Donderdag 10/03/2022 van 20:00 tot 21:30 
WG vergroening en duurzaamheid 

Dinsdag 15/03/2022 vanaf 15:30 
KS: oudercontacten  

Vrijdag 18/03/2022 om 09:30 
Soep maken 

Dinsdag 22/03/2022 van 20:00 tot 22:00 
Ouderraad 

Woensdag 23/03/2022 van 08:40 tot 10:00 
Moedergroep: voorstelling CLB 

Zaterdag 26/03/2022 vanaf 14:00 tot 18:00 
Schoolfeest 

Donderdag 31/03/2022 vanaf 15:30 
LS: oudercontactenHanden in elkaar om de 

speelplaats verder te vergroenen! 

 Woensdag 30/03/2022 

Vastenvoettocht LS voor onze  
partnerschool in Bénin.
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Echo’s uit de school 

Inschrijvingen 2022-2023 
Ondertussen kunnen ouders van kinderen geboren in 2020 en 
ouder hun kinderen aanmelden via www.kiesjeschool.be  
Voor het geboortejaar 202O zijn er nog 18 plaatsen, wat 
betekent dat er 26 zussen en broers ingeschreven zijn.  

Personeelsnieuws 
We zijn blij dat meester Dittger Peeters terug op post is!  
We namen afscheid van juf Katrien De Winter en ook van juf Jill 
van de Wiel (ouderschapsverlof).  
We mogen juf Imane Lachkar verwelkomen in KS en LS - zij 
neemt de opdracht van juf Jill over.  
Juf Inge De Weerdt (2LSA) blijft momenteel nog afwezig en 
jammer genoeg is ook juf Goele Pollentier (6LSB) afwezig. Zij 
wordt vervangen door juf Evy Moerman tot het einde van het 
jaar. 

Uitwisselingsproject Bénin 
Via Scholenbanden hebben we ondersteuning aangevraagd 
voor een uitwisselingsproject met een school in Bénin. De op-
start gebeurt door de leerlingen van 5 en 6LS. Zij stuurden 
kaartjes op, waarbij ze zichzelf voorstelden. In het Frans na-
tuurlijk. We kregen al enthousiaste reacties, waaronder foto’s 
en filmpjes.  
Het project wordt verder uitgewerkt rond gezonde voeding en 
onze moestuin. 

Zaterdag 26/03/2022 van 14:00 tot 18:00 

Schoolfeest 
Het wordt een interactieve versie, die ons (in groepen) 

leidt doorheen onze buurt. Verzamelen en eindigen 
doen we op school, want daar tonen we ook wat we 

geleerd hebben in de projectwerken ‘Helden en 
schurken’ rond het thema ‘techniek’. 

Meer informatie volgt!

Uitwisselingsproject 
met de school ‘Bonsi’ 

in Bénin. 

Hartelijk dank aan al onze vrijwilligers! 

http://www.kiesjeschool.be

