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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
De eerste maand van dit schooljaar was voor mij persoonlijk heel bijzonder.
Op onze eerste schooldag kwam er een filmploeg van de
ZDF onze inspanningen rond diversiteit in beeld brengen.
Daarbij kwam ook onze burgemeester, Bart Somers, op
bezoek. Een fijne appreciatie voor de inspanningen die
we samen als leerkrachten en ouders dagdagelijks realiseren. Zoiets geeft natuurlijk energie. De reportage zal
ergens in december uitgezonden worden, we houden
jullie uiteraard op de hoogte.

Dinsdag 10/10/2017 van 08:40 tot 09:30

Moedergroep
Woensdag 18/10/2017 van 08:30

Forum
Woensdag 18/10/2017 van 20:00 tot 22:00

Ouderraad

Verder mocht ik samen met juf Inge en juf Nele twee dagen naar Londen om daar twee scholen te bezoeken die
over heel wat expertise beschikken in het ‘herstelgericht
werken’. Het was een heel inspirerende ontmoeting, waar
we heel wat inzichten en ideeën hebben opgestoken.
De daaropvolgende week kon ik deze verfijnen en inoefenen in een driedaagse opleiding tot ‘hergo-moderator’
in Kortrijk. Hergo, dat staat voor ‘herstelgericht
groepsoverleg’, een methodiek die gebruikt wordt in
geval van conflicten tussen mensen. Een vervolg op de
preventieve werking dus. In onze school is momenteel juf
Jill al opgeleid tot hergo-moderator, er volgen in de loop
van het jaar nog andere personeelsleden (er worden verschillende soorten opleidingen ingepland).

Donderdag 19/10/2017 van 08:40 tot 09:15

Het is ons dus menens om onze school om te vormen tot
een herstelgerichte school! De driedaagse opleiding
werd ingeleid door Johan Deklerck. Aan de hand van
enkele concrete voorbeelden schetste hij het theoretische kader omtrent ‘herstelgericht werken’. Omdat ik
meen dat dit ook voor leerkrachten en ouders een inhoudelijk interessante presentatie is, zullen we deze in de
loop van het schooljaar op een avond inplannen.

GR2: wenmoment nieuwe kleuters en hun ouders

Dirk Letens

Donderdag 19/10/2017 van
19:30 tot 22:00

Filmavond
‘Le gamin au vélo’
We kijken samen naar de film
n.a.v. de week van de armoede.
Inschrijven is niet nodig,
deelname is gratis.

Dag van de ouders: bezoek aan de klassen met
aansluitend koffie!
Donderdag 19/10/2017 van 19:30 tot 22:00

Filmavond rond armoede
Vrijdag 20/10/2017 van ???

KS: slotevenement ‘herfst’
Dinsdag 24/10/2017 van 10:00 tot 12:00

Zondag 29/10/2017 vanaf 17:00

Halloweentocht (samen met chiro Libertus)
Zaterdag 04/11/2017 van 14:00 tot 17:00

Ouders 6LS: presentatie film Kidscam

Echo’s uit de school
Afsluiten Grote Nieuwedijkstraat
Vanaf 16 oktober 2017 start in opdracht van Stad Mechelen de
vernieuwing van de Grote Nieuwedijkstraat fase II. Het betreft een
werfzone vanaf iets voorbij de Paardenkerkhofstraat tot aan het
kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat (zonder het kruispunt
zelf). Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk tussen Gebr.
Romboutstraat en Kleine Nieuwedijkstraat. Voor alle info, neem een
kijkje op: https://www.mechelen.be/vernieuwing-nekkerspoel
Nederlandse lessen op school
Op 06/10/2017 starten de lessen Nederlands voor ouders op school.
Lesgeefster Kristel Dehert begeleidt elke vrijdagvoormiddag de
lessen van 09:00 tot 11:30. Wie graag nog inschrijft, mag contact
opnemen met Imane of Nadia of de directie.

Verkoopsactie!
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Woensdag 10/10/2017

Ten voordele van pedalo’s en fietsjes voor de speelplaats!

Pedagogische studiedag

De brieven worden vrijdag 06/10/2017 meegegeven,
ten laatste maandag 16/10/2017 mogen de brieven worden
binnengebracht, voor de herfstvakantie worden de bestellingen geleverd.

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

Dank alvast aan iedereen om onze school te steunen!

Uit de ouderraad…
Op donderdag 21/09/2017 ging de eerste ouderraad van dit schooljaar door. Hieronder een korte
samenvatting van de punten die besproken werden.
Nieuws uit de school
De ouders kregen een uitgebreid verslag over de
prioriteiten van de school, de leerlingenaantallen,
maar ook de samenwerking met Stekelbees.
Over dat laatste werd verder gediscussieerd. Er
werden een aantal voorstellen gedaan, wat de
kostprijs betreft werd afgesproken te wachten op
reacties van ouders na het ontvangen van de
eerste factuur.
Planning activiteiten ouderraad
Er werd vooruitgeblikt: er staan weer heel wat
activiteiten op het programma. Meer details zullen
ten gepaste tijde gedeeld worden.
Werkgroepen
Er zijn binnen de ouderwerking drie werkgroepen.
Ouders die interesse hebben, mogen steeds
aansluiten:
> Kansenbevordering en diversiteit: zet in op
kansen voor alle kinderen en beheert o.a. het soli dariteitsfonds GEKKO
> Vitamine B4 voor Nekkerspoel: coördineert het
naschools sportaanbod op school (voor jong en
oud)
> Vijftig tinten groen op de speelplaats: bedenkt
ideeën en voert ze ook uit om de speelplaats
groener te maken.
Financiën
De ouderraad heeft een eigen rekening. Met die
middelen worden activiteiten georganiseerd. Ook
krijgt de school het overgrote deel van de winstgevende activiteiten. Marc (papa van Luca en
Lina) gaf een overzicht van de inkomsten en uit gaven van het voorbije jaar.
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.

Sollicitaties voor de leerlingenraad.

Echo’s uit de school
Bouwproject
Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we de deadline
van de herfstvakantie voor de in gebruik name van de
nieuwe lokalen niet halen. Dat brengt ons in de problemen bij de start van de onthaalklas: er komen zo’n
12 nieuwe kinderen bij, die we graag in een veilige en
rustige omgeving willen welkom heten.
De Kikkerklas (oudste kleuters) zal daarom tijdelijk
verhuizen naar het achterste deel van de turnzaal, de
klas van Jules (onthaalklas) neemt haar plaats in op
haar vaste stek in het kleuterpaviljoen. In de loop van
november (exacte datum nog niet bekend) verhuist
de Kikkerklas dan naar de nieuwbouw, waarschijnlijk
met de andere klassen.
Rapporten en oudercontacten na het Allerheiligenverlof
We hebben er voor gekozen om de rapporten voor de
lagere school pas maandag na het Allerheiligenverlof
mee te geven.
De daaropvolgende donderdag
(09/11/2017) worden dan de resultaten en vragen
van ouders besproken. Voor de kleuterschool staan
de oudercontacten gepland op dinsdag 28/11/2017.
GEKKO solidariteitsfonds
Hopelijk hebben jullie al gehoord van het solidariteitsfonds ‘GElijke Kansen voor alle Kinderen in
het Onderwijs’. In dit fonds zit ondertussen al wat
geld, waarmee we gezinnen die het moeilijk hebben
om bepaalde schoolkosten te betalen (bosklassen, de
forfait voor uitstappen, naschoolse activiteiten) financieel te ondersteunen. Neem contact op met de
directie in geval van vragen.
Film Kidscam 6LS
In de week van 09 tot 13/10/2017 zullen de leerlingen
van 6LS onder leiding van Kidscam zelf een film leren
maken. Deze wordt getoond op zaterdag 04/11/2017
op het Mechelse animatiefilmfestival ANIMALUNA.
Iedereen welkom!

Schrijf alvast volgende data in:
> vrijdag 19/01/2018 VM en AV: opening nieuwe schoolgebouw
> zaterdag 05/05/2018 NM en AV: barbecue
> woensdag 27/06/2018 VM: Sint-Pieters got talent!

