Maandelijkse nieuwsbrief

4 september 2017

Beste ouders

Activiteiten voor ouders

Met z’n allen keken we uit naar de start van het schooljaar, voor
ons een dagje (met weekend ertussen) later dan de meeste andere scholen. Kinderen, leerkrachten en ouders stonden te popelen om elkaar opnieuw te ontmoeten, samen te leren, te spelen en
nog veel meer.
We kijken ook uit naar ons nieuwe schoolgebouw. De uitbreiding
met een polyvalente zaal, een turnzaal, vier kleuterklassen en een
speelplaats gaat ons extra ruimte geven.
Broodnodig, want het wordt stilaan echt krap! De refter werd
opgesplitst in twee klaslokalen. We zullen dus in september-oktober moeten eten in de klassen. Een deel van het meubilair werd
opgesteld onder het afdak. Letterlijk elk hoekje werd volgestouwd
met knutselgerief, overtollige banken en veel andere materialen.
Inhoudelijk zullen we verder sleutelen aan onze werking. Coöperatieve leerstrategieën blijven een belangrijk didactisch middel om
actieve deelname van onze leerlingen aan de lessen, samenwerking en sociale vaardigheden te stimuleren.
De sociale vaardigheden gaan we ook aanscherpen
door in de lagere school de KIVA-methode te introduceren. Daaraan wordt ook het ‘herstelgericht
werken’ gekoppeld: we willen minder de klemtoon
leggen op ‘straﬀen en belonen’, maar meer op ‘dialoog en herstel’, zowel preventief als curatief. Het
wordt een groeiproces voor leerlingen en leerkrachten.
Ook maakt het team kennis met het nieuwe leerplanconcept, dat een andere manier van werken faciliteert. Meer thematisch en projectmatig werken wordt
mogelijk, waardoor de samenhang tussen de verschillende leergebieden duidelijk wordt.

Dinsdag 12/09/2017 van 08:40 tot 09:30

Moedergroep
Dinsdag 12/09/2017 van 19:00 tot 21:00

Oudervergadering met klasbezoek
Woensdagen 13/09 en 27/09/2017 van 08:30

Forum
Woensdag 13/09/2017 van 12:00 tot 13:00

Picknick op de speelplaats
Donderdag 21/09/2017 van 20:00 tot 22:00

Ouderraad

Dinsdag 12/09/2017 van 19:00 tot 21:00

Oudervergadering
Alle ouders zijn uitgenodigd voor onze oudervergadering.
Op het programma:
1/ Een algemene inleiding door de directie
2/ Een bezoek aan de klassen, met meer praktische informatie

U merkt het: een druk programma, dat we stap voor
stap zullen realiseren.
Ik wens iedereen een goeie start van het schooljaar!
Dirk Letens

Vergaderen in een groene, rustgevende omgeving… Roosendael
bij Walem.

Echo’s uit de school
Personeelstweedaagse
Het wordt ondertussen een traditie: om het schooljaar praktisch en inhoudelijk voor te bereiden, kwamen we met alle onderwijzend personeel samen in
Roosendael. Naast heel wat praktische punten, werden ook de schoolprioriteiten besproken en kregen
de teamleden opleiding. De eerste ging over ‘coöperatieve leerstrategieën’ (het vervolg van het traject
dus). De tweede was de start van een traject omtrent
‘herstelgericht werken’. Meer informatie daarover op
de oudervergadering.
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Vrijdag 29/09/2017

Vrije dag
Er is opvang voorzien door Stekelbees.
Op voorhand inschrijven is verplicht.

Uit de ouderraad…
De eerste ouderraad van dit schooljaar zal doorgaan op donderdag 21/09/2017 om 20:00 op onze
school.
Iedereen die zin heeft om mee na te denken over
de schoolwerking of activiteiten te organiseren
voor andere ouders of de school, zijn van harte
welkom!
Voor meer info kan je een mailtje sturen naar volgende adres: ouderraad@st-pietersschool.be of
de leerkrachten of directie aanspreken.

De chape wordt gelegd op de vloerverwarming.

Installatie van twee smartbords en een tussenmuur
in de vroegere refter.

Woensdag 13/09/2017

Picknick op de speelplaats
Alle kinderen, ouders, grootouders zijn van harte
welkom om te picknicken op de speelplaats, van
12:00 tot 13:00.
Neem zelf een dekentje mee om op te zitten en wat
lekkers om te eten en te drinken.

Echo’s uit de school
Vitamine B4 voor Nekkerspoel
Ook dit jaar staat het platform ‘Vitamine B4 voor
Nekkerspoel’ in voor ‘bewegen, binden, buurt en
brede school’. De werkgroep heeft weer heel wat activiteiten gepland, voor schoolkinderen, maar ook
voor volwassenen. Binnenkort mag je een activiteitenkalender verwachten.
Je mag ook altijd David Nassen, papa van Sien en
Rut, aanspreken voor meer info of mail gerust naar
vitaminenB4voornekkerspoel@gmail.com
Bouwproject
Tijdens de vakantie was er natuurlijk het bouwverlof,
maar op de andere momenten is er stevig doorgewerkt: elektrische leidingen en de vloerverwarming
werden gelegd, daarop kwam dan de chape, de
raamkaders en de ruiten werden geïnstalleerd, het
dak werd geïsoleerd en dichtgebrand met roofing, er
werd gestart met de schrijnwerkerij. Stilaan kijken we
uit naar de oplevering, die hopelijk voor de herfstvakantie rond zal zijn. Vingers kruisen!
Refter opgesplitst - middageten in de klassen,
koffiebar voorlopig uitgesteld
De refter werd opgesplitst in twee klaslokalen: momenteel hebben 1LSA en 6LS hun intrek genomen in
deze ruimtes. Dat betekent dat er geen eetzaal meer
is: alle leerlingen zullen in de klassen eten.
De koffiebar op woensdag zal dan ook een poosje niet
kunnen doorgaan… We rekenen er op om de draad
opnieuw op te pikken na de herfstvakantie.
KIVA - antipestprogramma
Vorig jaar bereidden we de acties voor, dit jaar gaan
we echt van start om onze school nog leuker, nog
toffer te maken…. Want het Finse woord KIVA
betekent in het Nederlands ‘leuk, tof’. Pesten hoort
dan ook niet thuis in een KIVA-school!
Via lessenreeksen, een doordacht speelplaatsbeleid,
het ophangen en uitdragen van de KIVA-kernpunten,…
willen we inzetten op een tof leefklimaat.
Starten doen we op het forum van 13/09/2017, na het
forum van 27/09/2017 is er een groot KIVA-feest voor
de lagere school op de Grote Markt met andere
Mechelse scholen.
Website en Facebook
Tijdens de vakantie ging onze website in zomerslaap,
vanaf nu kan je weer heel wat nieuwe informatie vinden op www.st-pietersschool.be en de blogs van de
klassen.
Ook op de Facebookpagina van de school zullen opnieuw berichten en foto’s gepost worden. Wil je niet
dat je kind verschijnt op de website, dan laat je dit
schriftelijk weten aan de directie.

