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Beste ouders


De weken tussen de krokus- en de paasvakantie waren 
heel intens. Met onze ganse school organiseerden we een 
project rond ‘helden en schurken’ (het thema van de 
jeugdboekenweek), dat we koppelden aan ‘techniek’. 
Kinderen dachten in hun klasgroep na hoe ze een voor-
werp minstens 2 meter konden laten vliegen, ze bouwden 
een toren die zo groot was als de kleinste leerling van de 
klas en ontwierpen een muziekinstrument. Telkens met 
succes!


We toonden al onze werkjes op ons schoolfeest, als on-
derdeel van een wandeling doorheen de buurt. Verza-
melplaats was onze speelplaats, waar springkastelen 
stonden opgesteld en er ook een drankje en een spie pizza 
genuttigd konden worden. De zon was heel overtuigend 
van de partij en ook heel wat ouders snelden ter hulp (met 
hun nieuwe T-shirt!).  
Jawel, het werd een succes! Dank aan alle aanwezigen en 
vooral ook aan de helpende handen. 


Nu start het derde en laatste trimester van het schooljaar. 
Helaas zijn er nog steeds meerdere leerkrachten afwezig, 
omwille van gezondheidsperikelen. Dat zorgt er voor dat 
we - vooral in de lagere school - opnieuw hebben moeten 
schuiven. Onze excuses daarvoor. We wensen iedereen 
een spoedig herstel en veel beterschap toe! 


De lente geeft ons opnieuw energie en lokt ons naar 
buiten. Er staan heel wat uitstappen op het programma, 
we duiken zeker onze moestuin in en zullen afzakken naar 
de buurtparken. Dat laatste gebeurt op vrijdagavond ook 
door ouders: zij blazen verzamelen in het park Kalveren-
straat naast de school, samen met hun kinderen. Om te 
spelen, een stuk fruit te nuttigen of iets fris te drinken.  
Voel je zeker welkom!


Dirk Letens 
Directie


 

 

Activiteiten voor ouders 

Woensdag 20/04/2022 van 08:40 tot 10:00 
Moedergroep 

Vrijdag 22/04/2022 van 08:40 tot 13:00 
Soep maken 

Woensdag 04/05/2O22 van 08:40 tot 10:00 
Moedergroep 

Zondag 08/05/2022 van 09:00 tot 12:00 
Ontbijt-brunch voor 1 euro 

Zondag 08/05/2022 van 14:00 tot 18:00 
Buurtfeest Nekkerspoel 

Woensdag 18/05/2022 van 08:40 tot 10:00 
Moedergroep 

Donderdag 19/05/2022 van 20:00 tot 22:00 
Ouderraad 

Vrijdag 20/05/2022 van 08:40 tot 13:00 
Soep maken 

Maandag 23/05/2022 van 11:15 tot 12:00 
GR1: wenmoment nieuwe kleuters 

Vrijdag 03/06/2022 vanaf 19:00 
Comedy Night

Zondag 08/05/2022 van 09:00 tot 12:00 

Ontbijt-brunch  
voor 1 euro 

We mogen elkaar weer ontmoeten, zonder 
corona maar met een grote diversiteit aan 

eten en (ongeveer) gratis. 
 Meer info op de flyer die volgt!

We vieren samen Pasen in de turnzaal.  

Start van de schoolfeestroute 
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Echo’s uit de school 

Openingsuren secretariaat 
Juf Annemie De Smet van het secretariaat is op 
volgende momenten aanwezig: 
> Maandag van 08:00 tot 17:00 
> Dinsdag van 08:00 tot 16:00 
> Woensdag 08:00 tot 13:00  
> Donderdag 08:00 tot 15:00 
Op vrijdag is het secretariaat gesloten.  

Personeelsnieuws in LS 
Juf Inge De Weerdt (voormalig 2LSA) zal helaas 
afwezig blijven tot het einde van het schooljaar.  
Juf Britt Dierckx (4LSB) werd in de vakantie 
geopereerd en zal gedurende 3 weken afwezig 
zijn. Juf Evy Moerman zal haar vervangen.  
En ook juf Kathleen Gysemans (3LSB) zal geo-
pereerd worden en zal gedurende 3 weken 
afwezig zijn. Meester Ruben Leenaerts staat 
echter paraat.  
Juf Goele Pollentier is wel opnieuw op post! 
Dit alles zorgt weer voor verschuivingen in de 
zorgopdrachten en de andere klasovernames.  

Leerplicht voor 5-jarige kinderen 
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagde de 
aanvang van de leerplicht tot 5 jaar.  5-jarigen 
moeten minstens 290 halve lesdagen naar 
school. (Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 
320 en 330 halve lesdagen).  
Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig 
gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de 
school na of het in het jaar voordien minstens 
250 halve dagen aanwezig was in een Neder-
landstalige kleuterschool. Vanaf het schooljaar 
2021-2022 werd dat 290 halve dagen. 
De minimale aanwezigheid om recht te hebben 
op een selectieve participatietoeslag (school-
toeslag via het groeipakket) via het groeipakket 
voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen.  

Comedy Night 
Samen met de oud-leiding van scouts&gidsen 
Heilig kruis organiseren we op vrijdag 
03/06/2022 een Comedy Night. Via dit evene-
ment willen we geld in het laatje brengen voor 
onze school!  
Daarom willen we vragen om zo veel kaarten als 
mogelijk te verkopen, aan vrienden, familieleden 
en sympathisanten. 
Kaarten reserveren kan via volgende link: 
https://forms.office.com/r/GtKum0NKiP  
We zoeken ook sponsors voor dit evenement! 
Ken je een firma die ons financieel wilt onders-
teunen, dan horen we het graag!

Uit de ouderraad… 

Op dinsdag 18/03/2022 konden we elkaar opnieuw in 
een live-vergadering ontmoeten. 


Wat hebben we onder andere besproken? 

• De financiën van de ouderraad: hoe willen we het 

ingezamelde geld besteden? We bepaalden enkele 
criteria. 


• Vragen en opmerkingen van ouders:

• Schoolfoto’s: omwille van corona werden 

geen familiefoto’s genomen, er wordt  door 
de school nagevraagd of de foto’s ook digi-
taal ter beschikking gesteld kunnen worden 
(mits betaling)


• Carnavalsweek: met goede intenties stelde 
de werkgroep ‘verkleed'momenten voor, 
maar daardoor legden sommige ouders 
zichzelf druk op - wordt meegenomen


• Activiteiten zoals pyjamadag en oorlog in 
Oekraïne: de school maakt keuze om be-
paalde activiteiten in de kijker te zetten, maar 
laat ook klassen vrij bepaalde onderwerpen 
te behandelen


• Zwemlessen in de kleuterschool: hulp van 
ouders is nodig, en dat was omwille van 
corona even niet mogelijk


• Leerplicht 3KS: de informatie werd gedeeld 
op de ouderraad en ook in deze PieterPraat


• Oudercontacten: om het haalbaar te houden 
voor leerkrachten, worden deze beperkt tot 
10 minuten, tussendoor is er ook ruimte voor 
informele en formele gesprekken`


Het verslag vinden jullie weldra op onze website. 

Donderdag 26/05/2022 

Ons-Heer-Hemelvaart 
Geen school! Op vrijdag 27/05/2022 is er 

een brugdag, ook dan is de school gesloten. 

COMEDY NIGHT
vrijdag 3 juni

David 
Galle

MC Joost 
Van Hy!"e

Warre 
Verlinden

Soe 
Nsuki

Stadsschouwburg Mechelen

VVK: !16
KASSA: !20

DEUREN: 19:00
SHOW: 20:00
V.U.: Dirk Letens Grote nieuwedijkstraat 58, 2800 Mechelen

INFO VIA: comedy@st-pietersschool.be INSCHRIJVEN VIA:

https://forms.office.com/r/GtKum0NKiP

