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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
2018 wordt ongetwijfeld een belangrijk jaar voor onze
school.
Het in gebruik nemen van ons nieuwe schoolgebouw is
iets waar we al een tijdje naar uitkijken… Eindelijk een
mooie, grote turnzaal met kleedkamers, een makkelijk
toegankelijke refter die als polyvalente ruimte gebruikt
kan worden, kantoren van secretariaat en directie op het
gelijkvloers, vier mooie klaslokalen en een extra speelplaats. Een enorme vooruitgang!

Dinsdag 09/01/2017 van 08:40 tot 09:30

Deze uitbreiding zal ons in staat stellen om van elk geboortejaar twee groepen kinderen te creëren. Of toch
bijna: eigenlijk komen we nog twee lokalen tekort. Tenzij
we de leraarskamer opoﬀeren, maar dat is uiteraard geen
optie. Een ontmoetingsplaats voor leerkrachten is onontbeerlijk voor de goede werking van de school.
Met de schoolraad en het bestuurscomité hebben we al
enkele opties bekeken. Pasklare oplossingen zijn er
echter niet… Het zal dan ook dé uitdaging van dit jaar
worden om een goed scenario uit te werken.

Overleg diversiteit

Dit kalenderjaar zal ook het park naast de school afgewerkt worden. Iets om naar uit te kijken! Voor onze
school betekent dit een groot stuk groene speelplaats bij.
Die ruimte is broodnodig, om het stijgend aantal leerlingen op te vangen.

Nieuws van Stekelbees

Een goede accommodatie en voldoende ruimte om te
bewegen zijn voorwaarden voor een veilige en gezonde
leeromgeving. Dat hebben we de afgelopen maanden
aan den lijve ondervonden: alle gangen staan propvol, de
speelplaats is overladen, geen refter of turnzaal… Dat
kan niet anders dan spanningen en conflicten opleveren.
Nog even de zure appel doorbijten… Om dan de overgang te maken naar een nieuw hoofdstuk in de rijke
geschiedenis van onze school. Dat het maar gauw zover
is!

Moedergroep
Woensdagen 10 en 24/01/2018 van 08:30 tot ongeveer 09:00

Forum
Woensdag 17/01/2018 van 19:30 tot 21:00

Dinsdag 30/01/2018 van 13:05 tot 15:30

6LS en ouders: voorstelling secundair onderwijs
Woensdag 31/01/2018

Pedagogische studiedag

•

Stekelbees heeft een besloten groep op Facebookgroep aangemaakt waar ouders hun oogappels kunnen volgen tijdens de opvangmomenten.
Jullie vinden ons terug onder ‘Stekelbees SintPietersschool’ . Ook informatie rond inschrijvingen, ouderpermanenties en dergelijke zal via de
pagina worden gepost. Graag nodigen wij jullie
uit om onze avonturen te volgen!

•

Naoual heeft ander werk gevonden in een
kinderdagverblijf. We gaan haar missen!

•

Bij sommige mensen is het middagtoezichtsfactuur foutief gebeurd. Graag melden via mail met
klantennummer of per brief aan de kinderverzorgers wanneer uw middagtoezicht geen halve
euro per middag bedroeg. Zo kunnen wij dit
verder opvolgen. Juiste facturen dienen tijdig
betaald te worden! Excuses voor het ongemak.

•

In de Kerstvakantie hebben wij rond het thema
‘YES WE CAN!’ activiteiten en spelletjes gespeeld. Kinderen hebben allerlei (on?)mogelijke
zaken gedaan waarvan ze niet hadden gedacht
die te kunnen, zoals het bouwen van een megatoren, even Superman zijn of een mega-collage
maken. Er werden daarnaast keukenprinsen en prinsessen ontdekt en heel zot gedaan!

•

Op 23/01/2018 heeft Stekelbees vorming rond
‘Kinderen in armoede’. We hopen hiermee onze
blik te verruimen en om ons beter te kunnen inleven in hun leefwereld.

Dirk Letens

Woensdag 31/01/2018

Pedagogische studiedag
De leerkrachten krijgen een vervolgopleiding door PrOS
omtrent ‘verbindende communicatie’ en ‘herstelgericht
werken’.
Er is opvang voorzien door Stekelbees - graag op
voorhand inschrijven (kan tot donderdag 25/01/2018).

Voor meer informatie kan je je wenden tot
Carolien Vekemans - 015 29 83 69 lkmechelen@landelijkekinderopvang.be
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Woensdag 17/01/2018 van 19:30 tot 21:00

Overleg
‘opening nieuwe schoolgebouw’
Op vrijdag 16/03/2018 willen we ons nieuwe schoolgebouw plechtig inhuldigen. We willen ons daarbij ook tonen naar de brede schoolgemeenschap en de buurt.
Dit willen we doen door onze ‘diversiteit’ uit te spelen als
troef.
Heb je ideeën? Wil je een handje toesteken? Neem dan
zeker contact op met de directie.

Echo’s uit de school
Een nieuwe turnleerkracht
Nu meester Maarten de leiding neemt van de
klas van Babar (de tweede onthaalklas) en
meester Bram afwezig zal blijven tot het einde
van het schooljaar, zijn we op zoek gegaan naar
een nieuwe turnleerkracht… En die hebben we
gevonden in Jeroen Sève! Hij zal tot het einde
van het schooljaar LO geven in KS en LS. We
wensen hem uiteraard veel succes toe!
Bouwproject
Er zijn al enkele lokalen volledig afgewerkt, maar
om veiligheidsredenen (o.a. keuring door de
brandweer) kunnen we het gebouw pas in gebruik nemen, wanneer alle ruimtes afgewerkt
zijn… Nog even geduld dus!
Samen voor Sam
Op twee vrijdagnamiddagen in december bezochten enkele vrijwilligers onze school, om
kennis te maken met onze werking en te bekijken hoe er samengewerkt kan worden. Concreet leverde dit twee leesouders op, twee ouders die leerlingen willen helpen bij het huiswerk,
één iemand die mee in de werkgroep ‘kansenbevordering en diversiteit’ wil nadenken over het
beleid en een dame uit een firma die praktische
ondersteuning wil bieden bij het repaircafé.
Waarlijk een geslaagd initiatief dus!

Vrijdag 16/03/2018
overdag en ’s avonds

Feestelijke opening
nieuwe schoolgebouw
Iedereen is welkom! Meer info volgt.

Uit de ouderraad…
In de laatste week voor de kerstvakantie kwam de ouderraad samen, om volgende onderwerpen te bespreken:
Nieuws uit de school
•
Iedereen wist het al, maar het nieuwe schoolgebouw zal pas half januari in gebruik genomen kunnen worden.
•

Dirk gaf een toelichting bij het nieuwe leerplanconcept ‘Zin in leren, zin in leven’, dat vanaf volgend
schooljaar gebruikt zal worden in onze school. Dit
is een verfijning van de eindtermen (doelen die
door de kinderen bereikt moeten worden op het
einde van de basisschool).

Activiteiten ouderraad
•
Er werd in totaal € 212 ingezameld voor Welzijnszorg, en de actie verliep door de verschillende
helpende handen vlot!
•
De school heeft hulp gevraagd bij de opening van
het nieuwe schoolgebouw (verplaatst naar vrijdag
16/03/2018).
Enerzijds is er de vraag naar hapjes voor de receptie ’s avonds.
Anderzijds is er het idee om ‘diversiteit’ als thema
voor de avond te nemen… Wie daarover graag
mee nadenkt, is welkom op donderdag 17/01/2018
om 19:30 op school.
Schoolraad
David (papa Sien en Rut) gaf feedback over de vergadering van de schoolraad, waarop ook Wouter Roels
(directeur infrastructuur van het schoolbestuur van
onze school) aanwezig was. Daar werd overlegd over
de uitbreiding van de school, welke lokalen er (op langere termijn) nodig zijn, hoe het bouwproject is verlopen…
Er werd afgesproken om samen te zitten met o.a. David
en Jos (grootvader Zoë) om enkele scenario’s te bekijken en dan daarover te communiceren naar alle betrokkenen.
Vergroening speelplaats
Maarten (papa Tamirat) stelde de plannen van de werkgroep voor om de speelplaats ‘groener’ te maken. Een
pijnpunt blijft het stallen van de vele fietsen… Dat is
iets wat verder bekeken moet worden. De geplande
actiedag (03/01/2018) werd om praktische redenen
uitgesteld naar de krokusvakantie.
Varia
•
Op vraag van Patricia gaan we op zoek naar een
kuismachine.
•
Er zal een lijst worden opgemaakt met alle contactgegevens van de ouders die zetelen in de ouderraad.
Wie meer details wil weten, kan het verslag vinden op
de website van de school.
Voor meer info omtrent de ouderwerking kan je een
mailtje sturen naar volgende adres:
ouderraad@st-pietersschool.be of de leerkrachten of
directie aanspreken.

