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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
Er zijn bepaalde thema’s die wat gevoeliger liggen dan
andere. Religie is daar één van. In de huidige
maatschappelijke context laaien de discussie en emoties
daarover wel eens op. Zo ook op onze school.
Het uitproberen van een islamkoﬀer vorig schooljaar
werd niet door iedereen even geapprecieerd. Een ouder
uitte een bedenking bij een bezoek aan het kerkhof.
Leerlingen spreken elkaar aan op wat er tussen hun
boterham ligt. En meer van die dingen.
Ik vind het goed dat zulke gesprekken plaatsvinden.
Daarvoor staat een ‘katholieke dialoogschool’: godsdienstbeleving krijgt een plaats in het programma, geïntegreerd in de brede klaswerking. Eénieder kan en mag
dit beleven volgens eigen overtuiging - gelovig of net niet
of alles daartussen.
Wel is het niet ok wanneer dit leidt tot uitsluiting of
pestgedrag. Het woord ‘religie’ komt net van het Latijnse
‘re-ligare’, wat ‘verbinden’ betekent. Verbinden met de
Andere (God dus) en de andere (onze medemensen).
Het is die verbinding die we willen nastreven: vanuit onze
eigenheid respectvol in gesprek gaan met elkaar, van
mens tot mens. Zoiets vraagt energie, vraagt luisterbereidheid, even weg van het eigen gelijk om de andere
te ontmoeten. In de huidige tijdsgeest verre van evident,
maar wel iets dat we willen nastreven bij ons op school
en waar we samen met leerlingen en leerkrachten iedere
dag aan werken.
Sinds dit jaar hebben we een werkgroep ‘zingeving en
dialoog’. Naast de organisatie van vieringen, kan er op
deze vergadering ruimte gemaakt worden voor overleg
over bovengenoemde thema’s. Zonder taboes. Juist om
elkaar beter te leren kennen en begrijpen, vanuit respect
voor eenieders overtuiging. Wie graag aan zulke
gesprekken deelneemt, mag uiteraard contact opnemen
met de school.
Dirk Letens

Woensdagen 08/11/2017 en 22/11/2017 vanaf 08:30

Forum
Donderdag 09/11/2017 van 15:30 tot 20:00

LS: oudercontacten
Dinsdag 14/11/2017 van 08:40 tot 09:30

Moedergroep
Donderdag 16/11/2017 van 08:40 tot 09:15

Dag van de ouders: bezoek aan de klassen met
aansluitend koffie!
Dinsdag 21/11/2017 van 20:00 tot 22:00

Ouderraad
Dinsdag 28/11/2017 van 15:30 tot 20:00

KS: oudercontacten

Donderdag 16/11/2017 van 08:40 tot 09:15

Dag van de ouder
Alle ouders zijn welkom in de klassen om een half uurtje
mee de (les)activiteiten te volgen.
Nadien is er koffie en een koekje.

Nieuws van Stekelbees
•

Op woensdag 29/11/2017 is er een pedagogische studiedag. Je kan je
daarvoor nu reeds inschrijven bij de begeleiders.

•

Stekelbees organiseert opvang op school in de kerstvakantie, van dinsdag
02/01/2018 tot vrijdag 05/01/2018. Inschrijven kan vanaf 28/11/2017.

•

Wat de dagopvang betreft (tijdens de vakanties): kosteloos annuleren kan
tot donderdagmiddag 12 uur de week voor de opvang nodig is. Laattijdig
annuleren kost 50% van de aangevraagde opvangtijd en niet annuleren is
de volledige prijs betalen van de aangevraagde opvangtijd. Bij ziekte wordt
er een doktersbriefje gevraagd, en dan is de annulatie kosteloos.

•

Op vrijdag 24/11/2017 heeft Stekelbees haar personeelsfeest. De medewerkers kunnen dan niet instaan voor de opvang. Nadia en Patricia zullen
die dag éénmalig de naschoolse opvang op zich nemen.

Halloweentocht
i.s.m. chiro Libertus

Voor meer informatie kan je je wenden tot Carolien Vekemans - 015 29 83 69 lkmechelen@landelijkekinderopvang.be .
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Woensdag 29/11/2017

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

Echo’s uit de school
Bouwproject en lokalen
De deadline van de herfstvakantie werd niet gehaald:
de werf zal pas opgeleverd worden tegen de kerstvakantie.
Aangezien er echter heel wat nieuwe kleuters bij
gekomen zijn, hebben we een lokaal tekort. De
kleuters van de Kikkerklas hebben voorlopig plaats
genomen in de turnzaal. De lessen bewegingsopvoeding zullen voorlopig buiten door gaan.
Het is ook merkbaar dat alle gangen en tussenruimtes ingenomen zijn met materiaal, dat geeft een
slordige indruk. Onze excuses voor de ‘overlast’.
Lessen Nederlands voor ouders
Ondertussen zijn er bijna 20 mama’s die deelnemen
aan de lessen Nederlands op school. Een echt succes
dus. Gezien het beperkt aantal ruimtes, hebben we
wel een inschrijvingsstop moeten doorvoeren.
Voordeur, poort en afdak
Er werden vlak voor en tijdens de vakantie enkele
kleinere herstellingswerken doorgevoerd: de voordeur
sluit opnieuw perfect (bellen om binnen te geraken is
dus de boodschap), de zwarte poort kan opnieuw
elektrisch geopend worden (vervanging van de motor) en het afdak op de speelplaats werd vernieuwd
(met een degelijke dakgoot).
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Uit de ouderraad…
Woensdag 18/10/2017 kwam de vergadering van
de ouderraad opnieuw bij elkaar. Volgende onderwerpen werden besproken:
Samenwerking Stekelbees
Er werden enkele bedenkingen geformuleerd bij
de afrekening van de facturen. Ook kan er nog
gewerkt worden aan de zichtbaarheid van de verschillende medewerkers. De omstandigheden zijn
wel nog niet ideaal.
Nieuws uit de school
In de eerste plaats kregen we een update over het
bouwproject. Er zit vertraging op de planning, het
gebouw zal pas klaar zijn in januari 2018. Dat levert nu problemen op voor de klaslokalen. Tijdelijk
wordt dan ook de turnzaal gebruikt voor de
Kikkerklas. Op termijn zijn er ook nog twee lokalen
tekort - het is de vraag of deze aan de Paardenkerkhofstraat behouden kunnen worden.
Verder gaf juf Iris een uitgebreide toelichting over
een vorming die ze volgde rond ‘diﬀerentiëren’.
Samen met juf Britt heeft ze al enkele praktische
aanpassingen doorgevoerd.
Activiteiten ouderraad
We overliepen kort de planning: de dag van de
ouder werd verplaatst naar november en de filmavond en Halloweentocht kwamen er op dat moment aan.
Financiën
Er werden voetbalgoalen aangekocht. Momenteel
is het nog niet duidelijk wat de verkoopsactie
heeft opgebracht - nadien zal gekeken worden
wat er met de opbrengst verder aangekocht kan
worden.
Varia
Er werd een oproep gelanceerd voor leesouders in
het 1e leerjaar, en er werd ook een Sintbus
geplaatst bij de jongste kleuters.
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.

Nieuw afdak werd gerealiseerd,
nieuwe turnzaal onder constructie…

6LS wint prijs met
hun animatiefilm
‘Vissteek’ op het
filmfestival
‘Animaluna’.

