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Activiteiten voor ouders
Beste ouders
Jullie hebben het misschien ook al in de brief gelezen: we
hebben besloten om de klassen te herverdelen naar het volgende schooljaar toe.
In juni zullen leerkrachten werk maken van een evenwichtige
verdeling. Daarbij worden de criteria gehanteerd, die we zelf
gewicht hebben gegeven. Die criteria werden ook voorgelegd
aan ouders op de ouderraad en besproken op de leerlingenraad.
Niet iedereen was even enthousiast, ook niet van de
leerkrachten. Het is natuurlijk een ingrijpende maatregel,
waarbij ‘de gewoonte’ wordt doorbroken. Dat roept vragen op.
Bij wie gaat mijn kind zitten? Zal ze nog vriendjes hebben?
Komt hij in een goede groep terecht? En bij welke leerkracht?
We nemen dan ook een risico.
We doen dit echter niet zomaar. Wanneer we de huidige klasgroepen bekijken aan de hand van de criteria, merken we een
onevenwicht op. Niet in één klas, maar bijna alle leerjaren.
Ingrijpen is dus noodzakelijk.
Bovendien worden de kleuters nu al zo goed als jaarlijks
herverdeeld - zo ook bij de overgang naar het 1e leerjaar. Daar
verandert er dus in feite niet echt iets.
Het is natuurlijk ook niet zo dat kinderen elkaar niet meer
zullen zien. Zo zijn er de middagen en de speeltijden, maar het
is ook de bedoeling dat parallelklassen meer samen zullen
werken - dat gebeurt nu trouwens in bepaalde klassen al.
Wordt dit nu een jaarlijks wederkerende ingreep? Zo ver is het
nog niet. We nemen deze eerste stap, en hebben dan de tijd
om dit te evalueren. Er is ook nieuwe instroom van leerlingen
(nieuwe inschrijvingen), de impact daarvan kunnen we nu nog
niet inschatten. Wordt dus zeker in het nieuwe schooljaar vervolgd. Maar eerst wat genieten van de vakantie, binnen een
kleine maand is het zo ver.

Woensdagen 05/06, 12/06 en 19/06/2019 vanaf 08:40

Kofﬁemoment
Woensdagen 05/06 en 19/06/2019

Forum
Zaterdag 08/06/2019 van 13:00 tot 17:00

Fietscavalcade in Caputsteenpark
Dinsdag 11/06/2019 vanaf 08:40

Moedergroep: brunch
Vrijdag 14/06/2019 vanaf 18:00

Ouderraad: etentje
Maandag 17/06/2019 van af 15:30

KS: oudercontacten
Dinsdag 18/06/2019 van 20:00 tot 22:00

Papa’s: voetbal
Woensdag 19/06/2019 van 09:00 tot 12:00

KS: picknick met grootouders
Vrijdag 21/06/2019 van 08:40 tot13:00

Soep maken
Maandag 24/06/2019 vanaf 13:00

Verhuis klassen
Dinsdag 25/06/2019 van 18:00 tot 19:30

Dirk Letens
Directie

3KS: proclamatie

Maandag 24/06/2019
van 13:00 tot het einde

Verhuis van klassen
De leerlingen van 5LS verlaten Ville-à-Muze en keren terug
naar onze school. Dat brengt een verhuisbeweging in de
school met zich mee.
Kom je ons helpen?
Dat kan door mee dozen, kasten en banken te versleuren.
Wat ook kan, is mee de sportdag van LS te begeleiden, zodat
sommige leerkrachten vrijgeroosterd kunnen worden.

Dinsdag 25/06/2019 van 20:00 tot 21:30

6LS: proclamatie
Woensdag 26/06/2019 van 10:00 tot 12:00

Sint-Pieters got talent!
Woensdag 26/06/2019 van 12:00 tot 13:00

Picknick
Woensdag 26/06/2019 vanaf 13:00

5-6LS: oudercontacten
Donderdag 27/06/2019 vanaf 15:30

1-2-3-4LS: oudercontacten
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Woensdag 26/06/2019
van 10:00 tot 12:00

Sint-Pieters got talent!
Iedereen welkom!

Uitreiking van de planeten van het IVAREMproject ‘Afvalarme

Aansluitend is er bij mooi weer een
picknick op de speelplaats.

Echo’s uit de school

Uit de ouderraad…

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Het aantal leerlingen per klas wordt volgend schooljaar
opgetrokken naar 22 kinderen per kleuterklas en 20
kinderen per lagere schoolklas.
Voor het geboortejaar 2017 zijn er dus 2 keer 22 kinderen
ingeschreven en staan er momenteel 12 op de wachtlijst.
De verdeling van de ingeschreven kinderen ziet er als volgt
uit: 23 Vlaamse origine, 14 Marokkaanse origine, 6 TurksAssyrische origine, 1 Nederlandse origine. Er zijn 19 indicatorleerlingen, wat neerkomt op 43%. Een mooie mix!
Schoolstraat
De verkeerssituatie aan onze bruine poort is vaak gevaarlijk: auto’s, voetgangers, ﬁetsers,… wriemelen door elkaar,
wat risico’s met zich mee brengt.
Samen met de schepen van onderwijs en de schepen van
mobiliteit hebben we de situatie ter plaatse bekeken. Om
de veiligheid te garanderen, zullen er twee scenario’s worden uitgeprobeerd. Het is dus een proefperiode.
1/ Vanaf dinsdag 11/06/2019 tot het einde van het schooljaar zal er niet meer met de wagen op de parking kunnen
gereden worden. Deze wordt van 08:20 tot 08:50 en van
15:20 tot 15:50 afgesloten (woensdag van 11:50 tot
12:20).
Daarbij wordt een kiss&ridezone gemaakt, waar vroeger de
schoolbus parkeerde.
2/ Vanaf september 2019 wordt het deel aan de Paardenkerkhofstraat afgesloten. De ingang van de school zal
dan verhuizen naar de zwarte poort.
Uiteraard zullen beide scenario’s worden geëvalueerd.
Werken ze geen van beide, dan dienen we een alternatief te
bedenken.
De stad Mechelen zal over de aanpak nog communiceren
met een brief voor ouders en buurtbewoners.

Informatieavond voor ouders
van nieuwe kleuters.
Vergroening van
de speelplaats op
het repaircafé.

Op de laatste ouderraad van het schooljaar (op
dinsdag 14/05/2019)
•

•

•

•

•

We bespraken de zorgvisie van de school,
meer bepaald hoe er met kinderen met
bijzondere noden wordt omgegaan.
Er werd info gegeven over de organisatie
van een schoolstraat - meer daarover elders.
We evalueerden het repaircafé en brainstormden over het etentje van de ouderraad. We besloten ook om niet deel te
nemen aan de buurtrommelmarkt.
De werkgroep groene juﬀen kwam met het
voorstel om de melk af te schaﬀen en de
levering van soep in te korten. De ouderraad ging hier mee akkoord.
En er waren natuurlijk ook varia: er waren
bedenkingen bij het aanbieden van frisdrank op de uitstap van de jongste
kleuters, er worden lepels bij besteld en
we zijn op zoek naar een opvolger voor
onze voorzitster, Karen.

Het integrale verslag van de vorige vergadering
vinden jullie op de website van de school.
We sluiten het schooljaar af met een etentje op
vrijdag 14/06/2019.

