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Beste meisjes en jongens

Beste ouder(s)

Het schooljaar zit erop. Het was een leuk, verrassend en soms ook vreemd schooljaar. De
herfstvakantie werd verlengd, we kregen een paaspauze, een hele klas zat in quarantaine. Heel
veel kinderen werden getest op Covid19, we speelden in bubbels op de speelplaats of moesten
een mondmasker dragen.

Maar we zijn niet bij de pakken blijven neerzitten. We hebben in onze schoolbubbel veel geleerd
en gespeeld. We trokken naar de Triënnale in Brugge en organiseerden ons eigen kunstparcours
‘Sint-Pieter breekt uit’. Heel veel mensen hebben de kunstwerken van de verschillende klassen
bewonderd en we kregen ontzettend veel positieve reacties op deze openluchttentoonstelling.

Nu staat de grote vakantie voor de deur. We wensen iedereen een zonnige, deugddoende
vakantieperiode toe!

directeur Tine

de meesters en juffen
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BEZOEK AAN DE TRIENNALE / SINT-PIETER BREEKT UIT
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LIEF EN LEED OP DE SINT-PIETERSCHOOL

We namen dit jaar afscheid van Réda Ouici. Réda werkte als toezichter op de
speelplaats en hielp in de eetzaal het eten opscheppen. Hij overleed na een korte ziekte.
We zullen hem missen.

Dank je wel HILAIRE !

Op dinsdag 29 juni kwam Hilaire Verstraete de
laatste keer toezicht houden op de
kleuterspeelplaats. Hilaire werkte 16 jaar lang als
vrijwilliger op onze school. Toezicht houden, onkruid
wieden, het papier en karton buiten zetten, niets
was hem teveel.

De kinderen van de kleuterklassen en de
onderbouw verrasten Hilaire met veel mooie
tekeningen en een heus schilderij!  We wensen
Hilaire samen met zijn vrouw Christiane nog veel
mooie jaren toe.
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WE ZWAAIEN HET ZESDE LEERJAAR UIT

We nemen dit jaar afscheid van 51 leerlingen die het zesde leerjaar afgerond hebben. Ze
hebben hun lagere schooltijd kunnen afsluiten met een fantastische week in Ovifat en
een stemmige proclamatie waarop de getuigschriften werden uitgereikt. We wensen hen
het allerbeste toe in hun verdere schoolloopbaan en levenskeuzes!
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EEN VOORUITBLIK NAAR VOLGEND SCHOOLJAAR

SCHOOLORGANISATIE 2021-2022

Nieuwenhove

P/K1N juf Ann
K2/3N juf Riwke en meester Davy
LO en zorg meester Davy

Centrum

Kleuter
P/K1A juf Evelyn
P/K1B juf Vicky
P/K1C juf Lopke
K2/3A juf Jennifer
K2/3B juf Annelien
K2/3C juf Leen
LO juf Carine
zorg juf Els

Lager
L1A meester Pieter L4A juf Sabine
L1B juf Sylvia L4B juf Sofie
L2A juf Karin L4C juf Laetitia
L2B juf Steffi L5A juf Els
L3A juf Saskia L5B meester Hannes
L3B juf Stephanie L5C juf Hermien

L6A juf Jaimie
L6B juf Sofie

zorg juf Marianne, juf Emma, juf Lies, meester Patrick
LO meester Nicolas en meester Arnout
ICT meester Steven
zorgcoördinator juf Femke
secretariaat Patricia Mannens
beleidsondersteuner juf Caroline
directeur Tine Vandaele
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Prettige vakantie !
We zien elkaar terug op het openklasmoment op maandag 30 augustus. Je kan er tussen

18u en 19.30u kennis komen maken met juf of meester in je nieuwe klas.
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KALENDER 2021-2022

Ma 30/08 Openklasmoment voor alle leerlingen tussen 18.00 uur en 19.30 uur

Wo 01/09 Eerste schooldag

za 18/09 Eerste Communie (uitgestelde editie)

vr 01/10 Pedagogische werkdag - vrijaf voor leerling

za 09/10 Vormsel    (uitgestelde editie)

ma 1/11 Herfstvakantie tot en met 7/11

do 11/11 Wapenstilstand - vrijaf voor de leerlingen

vrij 12/11 Vrijaf voor de leerlingen

do 2/12 Sinterklaas in Nieuwenhove

vr 3/12 Sinterklaas in de Centrumschool

wo 22/12 Oudercontact

zo 25/12 Kerstmis

ma 27/12 Kerstvakantie tot en met 9/01

za 29/01 Wandeltocht

ma 31/01 Vrijaf voor de leerlingen

wo 16/02 Pedagogische werkdag: vrijaf voor de leerlingen

ma 28/02 Krokusvakantie tot en met 6/03

wo 30/03 Oudercontact

ma 4/04 Paasvakantie tot en met 17/04

ma 18/04 Paasmaandag: vrijaf voor de leerlingen

wo 27/04 Pedagogische werkdag: vrijaf voor de leerlingen

za 7/05 Schoolfeest

za 14/05 Eerste Communie

wo 18/05 Pedagogische werkdag: vrijaf voor de leerlingen

do 26/05 Hemelvaart: vrijaf voor de leerlingen

vrij 27/05 vrijaf voor de leerlingen

ma 6/06 Pinkstermaandag: vrijaf voor de leerlingen

do 30/06 12.05 uur einde schooljaar 2021-2022
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