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Activiteiten voor ouders

Beste ouders
Heuglijk nieuws voor onze school: de uitbreiding van de
school werd opgeleverd! Het was een aantal keren uitgesteld, en hoewel er nog heel wat openstaande (lees:
nog af te werken) punten te noteren zijn, werd toch
besloten de lokalen vrij te geven.
Daarop hebben leerkrachten, maar ook leerlingen en
ouders de handen uit de mouwen gestoken om de verhuis te realiseren. Nieuwe kasten in elkaar vijzen, dozen
versleuren, tafels en banken afstoﬀen, borden en rekjes
ophangen,… Vele handen maken werk licht. Dank aan
allen die op de één of andere manier gezorgd hebben
voor de vlotte verloop.

Dinsdag 06/02/2018 van 08:40 tot 09:30

Ik kreeg al heel veel fijne reacties van ouders. De turnzaal
maakt indruk, maar ook de klaslokalen zijn rustig en
gezellig… Binnenkort zullen ze uitkijken op een nieuw
park! Je voelt dat de nieuwe ruimtes nieuwe energie
geven.

Koffiemoment

Door deze uitbreiding is er eindelijk ook letterlijk ruimte
vrijgekomen in de andere gebouwen. De overvolle gangen werden stap voor stap leeggemaakt, de vroegere
turnzaal is nu een open, lichte ruimte… Momenteel nog
wat gebruikt als opslagruimte, maar nadien ongetwijfeld
inzetbaar voor andere doeleinden.
We zitten even comfortabel geïnstalleerd, of toch bijna.
Maar we kijken al vooruit, of beter: moeten vooruit kijken.
Er zijn in feite om goed te zijn nog twee lokalen tekort.
Want de twee vijfdes, die zitten nog in de gebouwen aan
de Paardenkerkhofstraat. Wanneer kunnen zijn verhuizen? Dat is onduidelijk.
We zijn dan ook met enkele vrijwilligers, in overleg met
het schoolbestuur, gestart om verschillende scenario’s uit
te denken, waarbij we voor- en nadelen tegen elkaar
afzetten. Die afwegingen zullen we in de loop van dit
kalenderjaar met iedereen delen. We hopen dat er een
goede oplossing uit de bus komt.
Maar nu eerst vieren! Stip alvast vrijdag 16/03/2018 aan
in jullie agenda. We maken er een fijn feest van, voor jong
en oud!
Dirk Letens

Vrijdag 16/03/2018
overdag (08:40-09:30) en ’s avonds (19:30-…)

Feestelijke opening
nieuwe schoolgebouw
Iedereen is welkom!

Moedergroep
Dinsdag 06/02/2018 van 20:00 tot 22:00

Ouderraad
Woensdagen 07 en 21/02/2018 van 08:30 tot ongeveer 09:00

Forum
Woensdagen 07, 21 en 28/02/2018 vanaf 08:40

Woensdag 07/02/2018 tussen 13:30 en 17:30

2LS: toonmoment project ‘Licht aan - Licht uit’
Donderdag 08/02/2018 van 09:00-12:00 en van 15:30-19:30

Ouders 6LS: oudercontacten
Donderdag 08/02/2018 van 20:00 tot 22:00

Informatieavond ‘school in zicht’
Dinsdag 20/02/2018 van 08:40 tot 09:30

Moedergroep
Vrijdag 23/02/2018 van 08:40 tot 12:30

Samen soep maken voor de kinderen
Woensdag 28/02/2018 tussen 14:00 en 19:30

Ouders 6LS: onderwijsbeurs secundair onderwijs
Vrijdag 02/03/2018 tussen 16:00 en 18:30

Stekelbees: ouderavond met drankje

Uit de ouderraad…
Er is in januari geen ouderraad geweest…
De eerstvolgende staat gepland op dinsdag 06/02/2018
van 20:00 tot 22:00. Iedereen is welkom!
De verslagen van de vorige vergadering kan je terug 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.
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Echo’s uit de school
Nieuwe fietsjes voor LS
Op het forum van 24/01/2018 werden nieuwe fietsjes voorgesteld… Ditmaal werden er een aantal
aangekocht voor de grotere kinderen (leerlingen
van de lagere school). Veel dank daarvoor aan de
ouderraad!
De andere (loop)fietsjes werden vanuit de kotjes
op de speelplaats gehaald. Sommige zullen
moeten hersteld worden, andere zullen afgevoerd
worden, maar een groot deel is nog bruikbaar!
Rollen maar!
Soep
Van januari tot en met mei zal het Sociaal Huis
Mechelen één keer per maand gratis groenten leveren aan onze school. Met deze lekkere groenten
zullen ouders dan soep komen maken, zodat alle
kinderen die middag gratis een kopje verse soep
hebben. Wie graag een handje toesteekt, is natuurlijk welkom. Spreek gerust Jos, Imane of Karen
aan!
Eerstvolgende keer is vrijdag 23/02/2018.
Pedagogische studiedag
Woensdag 31/01/2018 was het de laatste pedagogische studiedag van het jaar. We oefenden in
het voeren van herstelgesprekken: in die
gesprekken wordt sterk aandacht geschonken aan
het slachtoffer, hoe die geraakt is, welke schade er
berokkend werd,… in plaats van vooral te focussen
op wie het gedaan heeft. De vorming ging door op
locatie, in het ‘Centrum voor geestelijke gezondheidszorg’. Maria Beerten en Johan De Kort van
PrOS verzorgden de interessante vorming.

Nieuws van Stekelbees
•

•

•

•

•

Wij nemen na 10 jaar afscheid van Lies als
kinderbegeleidster. Lies gaat naar de baby’tjes en
wij gaan haar erg hard missen! Lies, het ga je
goed!
Anissa nemen we vanaf nu op on ons team. Deze
toﬀe dame hopen we nog een tijdje bij ons te
mogen hebben!
Ook Carolien, de verantwoordelijke, gaat een
ander pad inslaan. Zij wil graag alle ouders,
leerkrachten, kinderen en zo meer bedanken voor
het vertrouwen!
Stekelbees heeft een vorming gevolg rond
Kinderen in Armoede bij Cedes vzw. Een organisatie die gespecialiseerd is in de problematiek
rond armoede. Wij nemen mee uit de vorming dat
armoede veel gezichten heeft en dat het een
probleem is dat ieder van ons kan overkomen.
Op 19 februari 2018 komen we nog eens samen
met Cedes om nog wat extra tips and tricks mee
te krijgen!
Op vrijdag 2 maart 2018 tussen 16:00 en 18:30
nodigen wij alle Stekelbeesouders uit op onze
ouderavond, voor een gezellig hapje en drankje.
Vanuit het team kwam het idee om aan de ouders
te vragen om hun beste hapje te maken, zodat
we een mix krijgen tussen de kookkunsten en
culturen van zowel het team als de ouders! Wij
hopen dat we jullie mogen verwachten!

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

Inschrijvingen - project ‘school in zicht’
Binnenkort starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019.
Kinderen geboren in 2016 kunnen zich voor de eerste keer aanmelden.
Zoals elk jaar is er een voorrangsperiode voor broers en zussen van
kinderen op school, alsook voor kinderen van personeel. De tijdslijn van
de inschrijvingen vind je hier naast.
We nemen net als andere jaren opnieuw deel aan het project ‘School in
zicht’. In dit project maken kansrijke gezinnen kennis met buurtscholen,
met het oog op eventuele inschrijving.
Volgende data werden vastgelegd:
•
Donderdag 08/02/2018 om 20:00: informatieavond voor ouders
•
Vrijdag 02/03/2018 en maandag 12/03/2018: openschooldagen
•
Maandag 26/03/2018 om 20:00: terugkomavond voor ouders
Meer informatie is terug te vinden op www.schoolinzicht.be. Maak gerust
reclame bij familie, buren,…

