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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
Vorige vrijdag werd ik door de leerkrachten van het 5e
leerjaar uitgenodigd om samen naar de voorstelling
‘Peer, de liegenaar’ te gaan in Antwerpen. Ik was zelf nog
nooit in de Koningin Elisabethzaal naar een voorstelling
geweest en het Antwerps Symphonic Orchestra had ik
nog niet aan het werk gezien, dus pendelde ik over en
weer.
De meeste leerlingen waren onder de indruk van de
ruimte, maar ook van het ganse gebeuren. ‘Staat er nu
een CD op?’ vroegen sommigen zich af, wanneer het
orkest de eerste klassieke noten op ons afvuurde.
In de voorstelling kwamen er heel wat relevante thema’s
aan bod: verliefdheid, dood en afscheid, waarheid en
fantasie,… De beelden gaven impulsen en inspiratie om
concreet mee aan de slag te gaan in de klas. Zo werd
een ui gepeld, die symbool stond voor de verschillende
lagen van een persoon, tot er aan de kern van het ‘ik’
gekomen werd.
Natuurlijk zijn er nog heel wat andere verwerkingsmogelijkheden. De kinderen zouden een recensie kunnen
schrijven over wat ze gezien hebben, het verhaal naspelen of de verschillende scènes reconstrueren en ordenen
in de tijd.
Op die manier komen de verschillende ontwikkelvelden
heel concreet en realistisch aan bod. Ik geef er maar
enkele: taalontwikkeling, ontwikkeling van het wiskundig
denken, de socio-emotionele ontwikkeling.
En dan heb ik nog niet gesproken over de reis naar
Antwerpen zelf, waar leerlingen de treintabellen leren
lezen, een route uitstippelen, de kaart bekijken, veilig in
het verkeer bewegen.
U hoort het: ik ben grote voorstander om met de klas de
wereld in te trekken en dingen te ontdekken en beleven,
die nadien besproken en vastgezet worden in de klas.
Op die manier wordt ‘Zin in leren - Zin in leven’ (ons
nieuwe leerplanconcept) in de praktijk gebracht.

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

Moedergroep
Woensdag 13/11/2017 van 12:00 tot 13:00

Soep op de stoep
Donderdag 14/12/2017 van 20:00 tot 22:00

Werkgroep ‘pimp je speelplaats’
Vrijdagen 08 en 15/12/2017 van 13:30 tot 15:30

Kennismakingsmomenten parochie
Woensdag 20/12/2017 van 10:30 tot 12:00

GR1: wenmoment nieuwe kleuters&ouders
Woensdag 20/12/2017 van 19:00 tot 20:30

5-6LS: fotoavond bosklassen
Woensdag 20/12/2017 van 20:00 tot 22:00

Ouderraad
Donderdag 21/12/2017 vanaf 15:30

Verhuis (onder voorbehoud van oplevering)

Nieuws van Stekelbees
•

Stekelbees is gesloten van maandag 25/12/2017
tot en met maandag 01/01/2018.
Van maandag 02/01/2018 tot vrijdag 05/01/2018
is er opvang op de school.

•

Op dinsdag 18/12/2017 is de laatste ouderpermanentie voor de reservaties voor de kerstvakantie. U kan langskomen tussen 17:00 en
18:30.
Uiteraard kan u ook online reserveren via
www.landelijkekinderopvang.be

•

Donderdag 21/12/2017 is de laatste dag om wijzigingen aan te brengen aan reservaties en gratis
te annuleren voor de kerstvakantie.

Dirk Letens

Donderdag 21/12/2017 vanaf 15:30

Verhuis (onder voorbehoud van oplevering)
Alle helpende handen zijn meer dan welkom!
Graag even een seintje geven, zodat we weten op wie we
kunnen rekenen voor hulp. Alvast hartelijk dank!

Voor meer informatie kan je je wenden tot
Carolien Vekemans - 015 29 83 69 lkmechelen@landelijkekinderopvang.be .
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Uit de ouderraad…
Ook in november kwam de ouderraad samen (op
21/11/2017 om precies te zijn) en besprak enkele interessante onderwerpen.
Nieuws uit de school
Juf Kathleen vertelde over haar opleiding omtrent het
bevorderen van leesplezier bij kinderen.
We kwamen ook te weten dat het bouwproject
opgeleverd zal worden op 20/12/2017. Ook werd het
afdak van de speelplaats vervangen. Een goede zaak,
want het bestond uit asbest.
We kregen ook info over de actie ‘Mijn lucht mijn
school’ en evalueerden de samenwerking met Stekelbees.
Activiteiten ouderraad
We planden de actie ‘soep op de stoep’ en troﬀen ook
regelingen voor de snoepzakjes van de Heilige Man.
We dachten na over…
In de vorige PieterPraat verscheen er een artikel over
‘religieus pestgedrag’. Daaromtrent hielden we een
discussie. Concreet werd er gedacht aan een gesprek
in de klassen tijdens het eten en een kerstontbijt met
leerlingen én ouders. (!!deze actie wordt geannuleerd!!)
Financiën
We bepaalden criteria voor de volgende aankopen voor
de school. Vooral het woord ‘duurzaam’ kwam daarbij
naar voor. De volgende vergadering houden we een
gesprek over een mogelijke investering voor de vergroening van de speelplaats.
Varia
We werden uitgenodigd om op dinsdag 28/11/2017
samen naar de film ‘Le Fidèle’ te gaan. Uw reporter
was ter plaatse - een aanrader!
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.

Pedagogische studiedag omtrent
‘verbindende communicatie’.

2017
Vrijdag7 december
08/12/2017
Vrijdag 15/12/2017
van 13:30 tàt 15:30

Kennismakingsdagen
‘SAMEN voor SAM’
Dit initiatief van de Mechelse parochies, in samenwerking met de basisscholen, is gericht op het ondersteunen
van kinderen in kansarmoede. Niet door geld te doneren,
maar om tijd vrij te maken en aandacht te schenken aan
kinderen zoals SAM. SAM staat symbool voor alle
kinderen in onze scholen - en dat zijn er wel wat - die in
moeilijke omstandigheden opgroeien, en daardoor
kansen missen.
Op de kennismakingsdagen zijn mensen uit de buurt
welkom om te beluisteren hoe de school met dit thema
omgaat en op welke manier mensen kinderen in
kansarmoede kunnen ondersteunen.

Echo’s uit de school
Mijn lucht mijn school
Op initiatief van Greenpeace wordt een
grootschalig onderzoek georganiseerd in scholen, om de luchtkwaliteit te meten. Onze school
neemt ook deel.
Op 14/11/2017 werden de buisjes opgehangen,
aan de schoolpoort, op de speelplaats en in een
klas. Op 12/12/2017 zullen ze opgestuurd worden naar het lab voor analyse. (er wordt gekeken
naar de hoeveelheid NO2)
Afwezigheden leerkrachten
Meester Bram zal afwezig blijven tot het einde
van het schooljaar. Hij heeft besloten om voorlopig een ander soort job uit te oefenen. We
wensen hem veel succes.
Meester Maarten zal vanaf januari de leiding
nemen van de tweede onthaalklas (kleuters van
2,5 jaar).
We zijn dus op zoek naar een voltijdse leerkracht
LO voor zowel KS als LS. Zij of hij zal de nieuwe
turnzaal in gebruik kunnen nemen.
Juf Greet en juf Kathleen blijven afwezig tot aan
de kerstvakantie. Zij worden respectievelijk vervangen door juf Sandra/juf Jill en door juf
Stephanie.
Bouwproject
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het
nieuwe schoolgebouw. We rekenen op een voorlopige oplevering op 20/12/2017, zodat we
21/12/2017 kunnen verhuizen.
De werken aan het park zijn ondertussen ook
opgestart. Hierdoor is de buurtparking momenteel gesloten.

