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Groot worden
is een turnoefening van jaren.
Het is loslaten en proberen
je evenwicht te bewaren.

Soms is het lopen
op een dunne balk
of een slappe koord.
Voetje voor voetje
en telkens een beetje voort.

Maar weet je wat?
Ik loop nog even met je mee!
Om je op te vangen als je valt.
Is dat geen goed idee?

Geert De Kockere

Oefenen doen we de hele tijd op school. We oefenen in de
klas, op de speelplaats, in de turnles en tijdens de vele
buitenschoolse activiteiten. Dank je wel aan iedereen die ons
hierbij ondersteunt: ouders, vrijwilligers, de ouderraden…

Na het vele oefenen is het tijd voor vakantie. We wensen jullie
een fijne tijd samen toe. We zien iedereen graag terug op
dinsdag 19 april!

directeur Tine
de juffen, meesters en personeelsleden van de
Sint-Pieterschool

Nieuw spelmateriaal met dank aan de Ouderraad



WE TROKKEN ER OP UIT!

Groot worden is een turnoefening van jaren… en dat doen we niet alleen op school.
Er is zoveel te zien en te leren in onze onmiddellijke omgeving. Alle klassen trokken er de
voorbije weken al eens op uit. Dat kunnen we hier niet allemaal tonen. Maar dit willen we
jullie niet onthouden:

De eerste kleuterklassers bezochten de boerderij van de familie Gyssels. Ze mochten op
de tractor zitten, de koeien eten geven en de stallen helpen uitmesten.  Dank je wel aan
Anneleen en Brecht voor de leuke namiddag. Lars was heel trots!

Alle klassen gaan regelmatig naar de bibliotheek:
om boeken te kiezen, naar een verhaal te luisteren of te
genieten van een leuke activiteit.
De kleuters van K2/3 kijken en luisteren hier geboeid naar
een Kamishibaiverhaal.

De derde kleuterklas bezocht
het Concertgebouw in Brugge
om er te ‘luistervinken’ en ging
daarna frietjes eten in het Frietmuseum.

De kinderen van het eerste en
tweede leerjaar namen deel aan
het Kronkeldidoe-evenement.
Lopen, klimmen, springen en
spelen, nieuwe dingen
uitproberen…  Het was een hele
toffe voormiddag!



Het eerste leerjaar ging naar de
Eersteklasconcerten. Tijdens een parcours door
het Brugse Concertgebouw luisterden ze naar
korte concertjes, experimenteerden ze met
instrumenten en maakten ze muziek met hun
lichaam en stem.
Het was een boeiende ontdekkingstocht door de
wondere wereld van stilte en geluid.

Het derde leerjaar ging op zoek in de omgeving naar sporen uit het verleden. We zagen
dat er vroeger tramsporen liepen voor onze school door oude foto’s te vergelijken met
hoe het nu is. We vonden het leuk om een klasfoto van 40 jaar geleden ‘na te spelen’.

L3A  met juf Caroline (2022) L3A met meester Lieven (1983)

Het vierde leerjaar onderzocht hoe het
uitzicht van een dorp kan veranderen
als het door mensen gebruikt wordt.
De omgeving rond de kerk ziet er
anders uit op donderdag, want dan is
het markt...

HET BUITENLEVEN in onze wijkafdeling Nieuwenhove

De lente is in het land. We kunnen weer naar
buiten!
De nieuwe kippen zijn gearriveerd. Eitjes rapen en
de kippen voederen zijn opnieuw een dagelijks
taakje.
‘s Avonds moeten de kippen op stok en het hok
gaat dicht. Want… de vossen komen wel eens
een kijkje nemen!



CARNAVAL

De carnavalstoet van onze
school trok door de
Oostkampse straten. Het was
leuk, heel veel mensen
stonden op de stoep te
zwaaien en de bewoners van
het woon- en zorgdorp
Sint-Jozef waren héél blij ons te
zien. Dank  je wel aan de
fanfare ‘d’Echte Sloebers’ om
mee op te stappen!

In de wijkschool van
Nieuwenhove
organiseerden de
juffen en meester een
heus carnavalsfeest!

MARJOLEIN POTTIE

Het 2de leerjaar kreeg bezoek van Marjolein Pottie. Marjolein is een West-Vlaamse
illustrator van kinder- en jeugdboeken en won hier al verschillende prijzen mee. Iedereen
kent zeker en vast de boekjes van Luna en Zoeperspin.
De leerlingen kregen tekenles van een echte illustrator.
Dat was tof!



COMPUTATIONEEL DENKEN

Computers zijn niet slim. Ze voeren instructies uit die
mensen hebben geprogrammeerd. Computationeel
denken is dan ook een belangrijke vaardigheid die op
het leerprogramma staat.

In de kleuterklas en de lagere school worden de
basisprincipes van computationeel denken en
programmeren op een speelse manier aangeboden
en ingeoefend. Het vermogen om problemen op te
lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT wordt
hierdoor gestimuleerd.

In de kleuterklassen gaan we aan de slag met een
programmeerrups en -krokodil. Wanneer kinderen de
delen van de rups in een bepaalde volgorde aan
elkaar zetten, gaat de rups vooruit, achteruit, naar links
of naar rechts lopen om het doelwit te bereiken. Zo
ontdekken kleuters spelenderwijs hoe ze de rups
kunnen programmeren.

Bij de oudste kleuters worden de opdrachten moeilijker en
zetten we de Bee-Bot aan het werk. Dat is een
kindvriendelijke robot in de vorm van een bij. De kinderen
kunnen de Bee-Bot bedienen met de zeven knoppen op zijn
rug. Om van punt A naar punt B te gaan, moet de Bee-Bot
de juiste commando’s krijgen. Bijvoorbeeld: twee stappen
vooruit, negentig graden draaien en dan weer een stap
vooruit. De Bee-Bot kan tot 200 stappen onthouden.

In de lagere school gaan we weer een stapje
verder. Leerlingen leren programmeren op de
computer.
Een eerste stap is werken met visuele
programmeertalen (zoals blokjes).
Later schakelen we dan over op tekstuele
programmeerinstructies.



GROOTOUDERACTIVITEIT K2/3

Op een mooie lentedag mochten we de
grootouders van de K2/3-klassen verwelkomen.

De grootouders genoten ervan om samen met hun
kleinkind op paaseierenzoektocht te gaan in het
Beukenpark.  We sloten deze mooie dag af met een
lekker kopje koffie en een gebakje.

LE FRANCAIS, C’EST CHOUETTE

Na 6 maanden lessen Frans in het vijfde
leerjaar, kunnen de leerlingen al een brief
schrijven naar leeftijdsgenootjes in het
Waalse Arquennes. Super om wat je leert
ook te kunnen toepassen!
De leerlingen uit Arquennes schreven ons
een brief terug in hun beste Nederlands.
We organiseerden ook een gesprek via
Meet.
Dat was spannend maar ook heel leerrijk!

WAT ALS EEN LEERLING ZIEK IS?

Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze elke dag naar school
moeten komen.

Als uw kind ziek is:
- dan verwittig je voor 9 uur het secretariaat (via mail of telefoon).
- dan kan je maximum 4 keer per schooljaar zelf een briefje schrijven (of via de
website een voorgeschreven briefje afdrukken en ondertekenen).
Na 4 afwezigheden moet er een briefje van de dokter zijn.

Als er geen bewijs van ziekte wordt ingediend dan is de leerling onwettig afwezig.
Gebeurt dit regelmatig, dan brengen we het CLB hiervan op de hoogte en wordt
een opvolgtraject opgestart.



WE STEUNEN CHABWINO

In deze vastenperiode richten we onze blik op
het Afrikaanse land Malawi. Malawi is één van
de armste landen ter wereld.
De Vlaamse vzw Chabwino is actief in 9 dorpen
in het zuiden van het land (dicht bij de stad
Zomba). Ze ondersteunen de bewoners bij het
aanleggen van watervoorzieningen, de uitbouw
van (basis)gezondheidszorg en hebben er een
schooltje gebouwd.
We werken in de klas rond dit project: we leren
de kansen en de problemen van het land
kennen, zien de gevolgen van de
klimaatverandering, leren over duurzame
samenwerking…
De sponsorloop ten voordele van Chabwino
gaat door op donderdag 21 april. We duimen
voor mooi weer!

Wist je dat je:
- met 1 euro 1 kind 2 weken een warme maaltijd kan

bezorgen?
- met 7,5 euro 1 kind een wintertrui kan geven?
- met 15 euro een maandwedde van een leerkracht

kan betalen?
- met 20 euro 1 kind een schooljaar lang 1 warme

maaltijd per dag kan geven?
- met 3200 euro alle kinderen een heel schooljaar 1

warme maaltijd per dag kan geven?

21 FEBRUARI: INTERNATIONALE DAG VAN DE MOEDERTAAL

Thomas Vande Ginste, de broer van juf Els, maakte
een nieuw spel rond taalontwikkeling.
De ‘internationale dag van de moedertaal’ was de
ideale dag om het spel te ontdekken. De leerlingen
waren trots dat zij het testpubliek mochten zijn en tips
konden geven.
De klas leerde ook een kaartspel spelen dat Thomas
bedacht had. De verschillende moedertalen die in
de klas gesproken worden, kwamen op die manier
op een speelse en boeiende manier aan bod. Een
blijvertje!



KALENDER

Di 19/04 welkom aan de nieuwe peuters op onze school
Wo 27/04 pedagogische werkdag – vrijaf voor de leerlingen
Do 28/04 Kathedraalconcerten voor de leerlingen van L6
Vrij 29/04 typlessen om 15.45 uur voor L4, L5, L6 (ingeschreven leerlingen)
Di 03/05 toneel voor de leerlingen van L5 (met de fiets)
Vrij 06/05 typlessen om 15.45 uur voor L4, L5, L6 (ingeschreven leerlingen)
Zat 07/05 SCHOOLFEEST: PieterParty
Vrij 13/05 typlessen om 15.45 uur voor L4, L5, L6 (ingeschreven leerlingen)
Zat 14/05 Eerste communie
Wo 18/05 pedagogische werkdag – vrijaf voor de leerlingen
Vrij 20/05 frietjesdag op school  – Typlessen voor de leerlingen van L4, L5, L6
Ma 23/05 individuele fotografie voor kleuters en onderbouw

+ klasfoto voor de hele school
Di 24/05 individuele fotografie voor de bovenbouw
Wo 25/05 fotograaf in Nieuwenhove
Do 26/05 Hemelvaart: vrije dag
Vrij 27/05 vrije dag
Ma 30/05 welkom aan de nieuwe peuters op onze school
Do 02/06 schoolreis L3 - sportdag L6
Vrij 03/06 schoolreis L4 - sportdag L5
Zat 04/06 Vormsel
Ma 06/06 Pinkstermaandag – vrije dag
Wo 08/06 stadsklassen Brussel L5 t.e.m. 10/06
Do 09/06 schoolreis L1/L2
Ma 20/06 Veenklassen L6 t.e.m. 24/06
Di 28/06 19 uur afscheid L6
Do 30/06 school is uit om 12.05u
Vrij 01/06 vakantie


