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Vertrouwen (uitstralen)

Een pedagogie van de hoop
is een pedagogie van vertrouwen:
ze uit zich in het vertrouwen
dat de kinderen en jongeren die wij opvoeden,
de toekomstige wereld zullen vernieuwen,
kritisch en creatief,
en vorm geven als een wereld
waarin het goed is om te leven.
Hand in hand,
schouder aan schouder,
gaan we met hen
in wederkerige dialoog
en zien we hen groeien.
Gaandeweg laten ze onze handen los;
eerst af en toe, daarna vaker en vaker.
Geleidelijk aan laten we ze hun eigen weg gaan,
maar onze handen blijven beschikbaar
om naar te grijpen
als ze die nog nodig hebben.

Beste jongens en meisjes,
Beste ouders,

We zijn het schooljaar gestart met een vuurtoren op elke speelplaats. We maken op
deze manier duidelijk dat in onze school, de juffen, meesters en vrijwilligers vertrouwen
willen uitstralen.
We zijn er om de leerlingen de weg te wijzen en hun pad bij te lichten als dat nodig is.
We geven hen wel het vertrouwen dat ze zelf hun pad kunnen uitstippelen… in het licht
van de vuurtoren…
Het wordt ongetwijfeld weer een boeiend jaar, we zijn er klaar voor!

directeur Tine
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INFOAVONDEN IN DE KLAS

In september organiseren we infoavonden voor ouders. Je bent welkom in de klas van
je kind waar de juf of meester de klaswerking zal toelichten. Dit begint stipt om 19.30u
en duurt maximum een uurtje.

● dinsdag 13 september: leerjaar 1, 2 en 3 (Kortrijksestraat 47G)
● donderdag 15 september: leerjaar 4, 5 en 6 (ingang via Maréchalstraat)
● donderdag 29 september: kleuterklassen Nieuwenhove en Centrum

TUSSENDOORTJES EN MAALTIJDEN

Gezond en evenwichtig eten vinden we belangrijk. Mogen we vragen om:
voor de tussendoortjes:

● koeken met chocolade zoveel mogelijk te vermijden
● fruit en groenten in stukjes mee te geven (bij de kleuters en jongere kinderen)

om de dorst te lessen
● herbruikbare waterflessen te gebruiken en te naamtekenen
● bij het lunchpakket; geen frisdrank mee te geven, een sapje mag. We

bieden steeds water aan in de eetzaal.

De meeste kinderen eten op school. Voor de organisatie van de refters
vragen we om steeds op dezelfde dagen warm eten of boterhammen te
eten.

DE RIJEN

De kinderen mogen de school nooit alleen verlaten. Ze worden afgehaald door een
ouder/grootouder, gaan naar kinderopvang Ferm of gaan met een thuisrij (begeleid
door een leerkracht) naar huis.

Er zijn thuisrijen per vestigingsplaats van de lagere school.

Voor de kinderen van de onderbouw  (Kortrijksestraat) is er een thuisrij tot:
● de verkeerslichten van de Maréchalstraat – Kortrijksestraat – Walstraat, oversteek

door leerkrachten - de rij gaat verder tot aan het Kleuterpad (ingang
kleuterschool) en tot aan ‘de Garre’ (ingang Middenschool naast ‘Sam en
Sieber’).

● aan de Maréchalstraat, de kinderen gaan zelfstandig links richting Kapellestraat -
oversteek door leerkrachten voor wie dat nodig is.

De leerlingen van de bovenbouw (Maréchalstraat)
● oranje rij: kinderen die afgehaald worden op speelplaats Middenschool
● blauwe rij: alle fietsers, via Middenschool naar de Maréchalstraat
● rode rij: voetgangers, via Middenschool naar de Maréchalstraat
● gele rij: voetgangers, via ‘de Garre’ naar de Kortrijksestraat

De schoolverzekering dekt alleen de kortste weg naar huis!
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VERKEERSVEILIGHEID

● De Ouderraad in het Centrum schenkt alle leerlingen
van het 5de leerjaar een fietshelm. De helm is
verplicht voor alle verplaatsingen die we met de fiets
maken (turnles, uitstappen).

● Een politieagent zorgt ’s morgens en ’s avonds voor
het veilig oversteken aan de verkeerslichten
Maréchalstraat – Kortrijksestraat – Walstraat.

DANK JE WEL OUDERRAAD: fietshelmen en filmavond

Naar jaarlijkse gewoonte krijgt elke leerling van het 5de
leerjaar een degelijke en mooie fietshelm van de
Ouderraad.  Deze helmen worden ook deels gesponsord
door fietsenwinkel Delta Bikes. Dank je wel Ouderraad voor
dit mooie initiatief!

Op vrijdagavond 16 september organiseert de Ouderraad
Centrum een filmavond op school. Voor kinderen van het
3de kleuter tot en met 2de leerjaar staat de film De
smurfen en het verloren dorp op het programma. Voor het
3de tot en met het 6de leerjaar is dat Sing 2. Van harte
welkom!

ONZE OUDERRADEN

Een school draait op volle toeren dankzij een enthousiast team van leerkrachten,
secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel en vele vrijwilligers.
Ook de ouders vormen een belangrijke schakel in het schoolgebeuren. Daarom
hebben we in onze beide afdelingen een actieve ouderraad. Omdat elk jaar ouders
de ouderraad verlaten (bijv. als hun kind naar de middelbare school gaat) zijn we
steeds op zoek naar nieuwe leden. Niet enkel om vergaderingen bij te wonen, maar
ook om een handje te helpen als het nodig is. Op onze website vinden jullie een link
naar de website of facebookpagina van de Ouderraad Centrum en Ouderraad
Nieuwenhove.
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SCHOOLPLICHT VANAF 5 JAAR

Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar.  Dit
betekent concreet dat een 5-jarige verplicht op school aanwezig moet zijn. Bij ziekte
moet er een briefje binnengebracht worden.

AANDACHTSPUNTJES

● ‘s Morgens is het een drukte van jewelste in
huis. Herkenbaar voor iedereen! Toch doen
we een oproep om op tijd naar school te
komen. Kinderen die te laat komen, storen
het onthaalmoment in de klas. Dit is vervelend
voor de leerkrachten, de klasgenoten maar
ook voor uw kind.

● Bij ziekte vragen wij om het secretariaat van
de school zo snel mogelijk te verwittigen
(050/826844). Is je kind méér dan drie
opeenvolgende dagen afwezig, dan is voor
kinderen ouder dan 5 jaar een medisch attest verplicht.
Is je kind minder dan drie opeenvolgende dagen ziek, dan is een briefje van de
ouders voldoende. Je kan slechts 4 keer per jaar zo’n briefje indienen.

● De documenten voor ziekte graag meebrengen bij terugkomst op school. Wie
zelf een briefje schrijft, vindt het document op onze website bij documenten. Het
is ook mogelijk een blad te vragen op het secretariaat.

● In het belang van de kinderen heeft de school een neutrale houding naar alle
gescheiden ouders toe. Beide ouders worden van het schoolnieuws op de
hoogte gebracht. Hiervoor gebruiken we Questi. Mogen wij dan ook vragen om
eventuele wijzigingen in persoonlijke gegevens of adressen zo snel mogelijk door
te geven aan de leerkracht en de school.
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NIEUWE PEUTERS

Wanneer een kleuter 2,5 jaar is, mag hij/zij naar school.
Tijdens het schooljaar zijn er 7 momenten (instapdagen)
waarop nieuwe kleuters kunnen instappen: op 1 september,
na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, op 1 februari, na
de krokusvakantie, na de paasvakantie en na
hemelvaartsdag.

We organiseren voor geïnteresseerde ouders infoavonden:
op vrijdag 18 november, vrijdag 3 maart en vrijdag 26 mei.
Dit infomoment start om 17u en duurt ongeveer een uurtje.

COMMUNIE EN VORMSEL 2022 - 2023

zaterdag 13 mei 2023 - Eerste Communie (wordt voorbereid op school)
zaterdag 20 mei 2023 - Vormsel (wordt voorbereid door de werkgroep van de

parochie)

OUDERCONTACTEN EN RAPPORTEN

oudercontacten: 21/22 december, 29/30 maart
rapporten: L1 herfstrapport, kerstrapport, paasrapport, einde schooljaar

L2 - L6  kerstrapport, paasrapport, einde schooljaar
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SAMENSTELLING SCHOOLRAAD

De schoolraad is een officieel adviesorgaan op school. 3 keer per schooljaar komen we
samen.

Leden van de lokale gemeenschap Helena Vyncke
Angeline Vanbelleghem

Leden van de ouderraad Shalini Deblock
Guillaume Debruyne
Michelle Roels

Leden van het personeel Ann Van Eenoo
Laetitia Delporte (secretaris)
Caroline Deseure (voorzitter)

Permanente adviseur Tine Vandaele (directeur)

NIEUWE GEZICHTEN

Juf Christel werkt als kinderverzorgster in de kleuterschool Centrum.

Juf Veerle neemt de ondersteuning in K2/3 voor haar rekening.

TEAM SINT-PIETER 2022-2023

ONDERWIJZEND PERSONEEL

K1N (A)   juf Ann L1A  meester Pieter - juf Emma
K1N (B)   meester Davy L1B   juf Sylvia
K2/3N     juf Riwke L2A  juf Karin

L2B   juf Steffi - juf Marianne
K1A         juf Evelyn L3A  juf Saskia - juf Caroline
K1B         juf Vicky - juf Hanna L3B   juf Stephanie
K1C        juf Lopke L4A  juf Sabine - juf Magali
K2/3A     juf Jennifer L4B  juf Sofie - juf Magali
K2/3B     juf Annelien - juf Veerle L5A  juf Els
K2/3C juf Leen L5B  meester Hannes
K2/3D     juf Els - juf Veerle L5C juf Hermien

L6A juf Jaimie
L6B  juf Sofie L.
L6C juf Lies
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bewegingsopvoeding kleuter Centrum: juf Carine
bewegingsopvoeding kleuter Nieuwenhove: meester Davy
zorgbegeleiding kleuter: juf Veerle, Juf Hanna
kinderverzorging: juf Wendy, juf Christel

zorgbegeleiding L1-L2 juf Marianne en juf Emma
zorgbegeleiding L3-L4 juf Magali
zorgbegeleiding L5-L6 juf Laetitia
zorgcoördinator juf Femke
zorgbegeleiding taal meester Patrick en juf Emma
bewegingsopvoeding lager meester Nicolas en meester Arnout

BELEIDSMEDEWERKERS & ONDERSTEUNEND PERSONEEL

administratie Patricia Mannens
zorgcoördinator Femke Brouckaert
beleidsondersteuner Caroline Deseure
ICT-coördinator                            Steven Braeckevelt - Bruno Zutterman
directeur Tine Vandaele

MIDDAGTOEZICHT EN VRIJWILLIGERS

Nieuwenhove: Martine Bolle, Ronny Lietaer, Annemie Graus
kleuter en onderbouw: Karine Beernaert, Cristina Dato-on, Carine De Cock, Mieke Boi,
Freddy Trancez, Astrid Van Meel, Marleen Verplancke, Melissa Lietaer, Sylvie De Meyer
bovenbouw: Wendy Verplancke, Karin Jonckheere,Vanessa Deglas
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SEPTEMBER

Ma 12 sportdag eerste,tweede en derde leerjaar in de Valkaart

Di 13 19.30 uur infoavond eerste, tweede en derde leerjaar

Do 15 19.30 uur infoavond vierde, vijfde en zesde leerjaar

Vr 16 Strapdag: we komen met de fiets of te voet naar school
Filmavond: organisatie Ouderraad Centrum

Vr 23 schoolreis kleuters

Ma 26 sportdag vierde, vijfde en zesde leerjaar in de Valkaart

Di 27 19.30 uur Ouderraad Centrum

Wo 28 Toon je sport/scholenveldloop

Do 29 19.30 uur infoavond kleuter Centrum en Nieuwenhove

Vr 30 pedagogische werkdag: vrijaf voor de leerlingen

OKTOBER

Ma 3 geen school (vrije dag)

Ma 10 fietsencontrole door de politie

Vr 21 dag van de jeugdbeweging

29/10 - 6/11 herfstvakantie

NOVEMBER

Vr 11 geen school (Wapenstilstand)

Ma 14 daguitstap L5 naar Ieper (WO1)

Vr 18 17.00 uur informatie- en inschrijvingsmoment nieuwe peuters

DECEMBER

Vr 2 Sinterklaas op school

Wo 21 oudercontact
Do 22 oudercontact

24/12 - 8/01 kerstvakantie

Wil je iemand op school contacteren?

directeur: info@sintpieter.net / directeur@sintpieter.net
secretariaat: secretariaat@sintpieter.net
zorgcoördinator: zorg@sintpieter.net
leerkrachten: voornaam.familienaam@scholengruuthuse.net
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