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Beste jongens en meisjes 

De zomervakantie zit erop, jullie hebben al kunnen kennismaken met de juf of meester 
en de nieuwe klas. Wij kijken ernaar uit om samen dit schooljaar aan te vatten. In onze 
schoolbubbel ben je van harte welkom! 
 
Beste ouder(s) 
 
Het team van de Sint-Pieterschool is er klaar voor! Zoals jullie in een vorige brief 
vernamen, starten we dit schooljaar in code geel. Dit betekent dat bijna alles op een 
normale manier zal verlopen. Op deze manier kunnen we de kinderen op een 
herkenbare en vertrouwde manier op school ontvangen. Laten we er samen alles aan 
doen opdat dit zo kan blijven. Als er iets in de schoolorganisatie zou wijzigen dan 
brengen we jullie daarvan op de hoogte via mail.  
 
vriendelijke groeten 
 
directeur Tine 
 

CORONAMAATREGELEN 
 
De school start normaal op. Er wordt extra gelet op handhygiëne. Het zwemmen en 
turnen gaan door. Ook buitenschoolse activiteiten mogen plaatsvinden. Vanaf 1 
september kunnen alle kinderen terug boterhammen, warm en/of soep eten op 
school.   
Voor het brengen en afhalen van de kinderen spreken we het volgende af: 

● De kleuters worden afgezet aan de poort van het kleuterpad. 
Ophalen kan wel op de speelplaats. 

● De onderbouw: afzetten aan de groene poort in de Kortrijksestraat. 
Ophalen aan de rode poort in de Maréchalstraat. 

● De bovenbouw: afzetten en ophalen aan de groene poort in de 
Schooldreef. 

● Wijkafdeling Nieuwenhove: afzetten aan de speelplaats. Om de 
kinderen op te halen wachten ouders op de parking. 

De ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en afhalen.  
Wilt u als ouder meer informatie dan kan je altijd volgende website raadplegen: 
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders.  
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COMMUNIE EN VORMSEL 2020 - 2021 

   
Zaterdag 19 september 2020 - eerste communie  

Zaterdag 10 oktober 2020 - heilig vormsel 
 

Zondag 16 mei 2021 - eerste communie 
Zaterdag 29 mei 2021 - heilig vormsel 

 
 

 
INFORMATIEAVONDEN IN SEPTEMBER 
 
Dit jaar houden we geen informatieavonden in de klas. De juf of meester zal de 
klaswerking voorstellen in een brief of via digitale weg. Heb je nog vragen? Aarzel niet 
om de juf of meester aan te spreken of te contacteren. 
 
 
 
OUDERCONTACTEN EN RAPPORTEN 
 
We kiezen er dit jaar voor om 4 rapporten te voorzien: voor de herfstvakantie, voor de 
kerstvakantie, voor de paasvakantie en op het einde van het schooljaar.  
 
Een eerste oudercontact zal plaatsvinden net voor de herfstvakantie. We denken dat 
het na deze herhalingsperiode nuttig is om met de ouders te kijken wat goed loopt en 
waar er bijgestuurd moet worden. We plannen een tweede oudercontact voor de 
paasvakantie. Indien nodig worden er nog individuele oudercontacten op andere 
momenten van het schooljaar ingepland.  
 
 
 

STUDIETOELAGE 
 
Vroeger werden de documenten voor de aanvraag van een studietoelage met de 
kinderen meegegeven. Sinds vorig schooljaar wordt dit automatisch uitbetaald en 
moet je geen aanvraag meer indienen.  
 
 

SCHOOLPLICHT VANAF 5 JAAR 
 
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar, 
vroeger was dit 6 jaar. Dit betekent concreet dat een 5-jarige verplicht op school 
aanwezig moet zijn. Bij ziekte moet er een briefje binnengebracht worden.  
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SLAAPKLAS 
 
Carine zal dit jaar de leiding van de slaapklas op zich nemen tot Wendy terug is uit 
haar zwangerschapsverlof. Heeft jouw kleuter nood aan een dutje net na het eten? 
Geef dan gerust een seintje aan de juf om de nodige afspraken te maken. 
Elke kleuter brengt indien nodig luiers, een pak natte doekjes, een slaapzak of deken, 
een knuffel en/of fopspeen mee. 
 
Slaapwel … 

 
 
 
 

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 
Herman Van Reybrouck 

Leden van de ouderraad Lore De Jonghe 
Tessa De Roeck 
Justin Gevaert 

Leden van het personeel Ann Van Eenoo 
Femke Brouckaert (secretaris) 
Caroline Deseure (voorzitter) 

Permanente adviseur Tine Vandaele (directeur) 
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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 (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. 
 
Ouderraad Nieuwenhove 
(https://www.facebook.com/OuderraadNieuwenhoveOostkamp/)  
 
Ouderraad centrum  
(https://ouderraadsintpieter.wixsite.com/oostkamp)  
 
   
 
 

NIEUWE PEUTERS 
 
Wanneer een kleuter 2,5 jaar is, mag hij/zij naar school. Tijdens het schooljaar zijn er 5 
momenten (instapdagen) waarop nieuwe kleuters kunnen instappen.  
 
Tijdens de kom- en kijkdagen (data: www.sintpieter.net) kunnen nieuwe ouders al eens 
kennismaken met de klas, de juffen en meester en de school.  
 
Kom- en kijkdagen  voor peuters die starten op de instapdag: 

Vrijdag 09-10-2020  na de herfstvakantie  

Vrijdag 20-11-2020  na de kerstvakantie 

Vrijdag 15-01-2021  op 1 februari en na de krokusvakantie 

Vrijdag 19-03-2021  na de paasvakantie en na hemelvaartsdag (18 mei) 

Vrijdag 28-05-2021  in het nieuwe schooljaar op 1 september 2021 
 

Heb je familieleden, buren of kennissen met een kleine kapoen die binnenkort naar 
school mag, geef ons dan gerust de gegevens door. Zo kunnen wij de mogelijke 
instappers contacteren en uitnodigen om eens langs te komen op school. 
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VERKEERSVEILIGHEID 
 
 

● Na de succesvolle afsluiter van de strapdagen vorig schooljaar in juni, blijven we 
inzetten op een verkeersarme schoolomgeving. Het bewijs was er. ‘Strappen’ 
naar school kan meer dan we denken. 

○ Probeer jij eens te voet of met de fiets te komen? 
○ Lukt het om op een randparking afgezet te worden en zo te voet naar 

school te komen? 
 

● De Maréchalstraat is een fietsstraat geworden. Let er goed op voor 
schoolgaande kinderen. 
Wat is een fietsstraat ? 

 In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen 
geen fietsers inhalen. 

 Je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. 

 Fietsers moeten zich ook aan de regels houden: in een fietsstraat 
mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan 
(eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde 
(tweerichtingsverkeer) gebruiken. 
 

 
● Bij inschrijving kregen alle kinderen een fluojas. Het is de bedoeling dat de 

kinderen die altijd aantrekken. Zo is iedereen ‘graag gezien’. 
 

 
● De ouderraad in het centrum schenkt alle leerlingen van het 5de leerjaar een 

fietshelm. De helm is verplicht voor alle verplaatsingen met de fiets (in 
schoolverband). Zorg dus steeds dat de helm aanwezig is op dagen met turnles. 
Draag je er zorg voor? 
 

 
● De leerlingen van L4-L5-L6 die met de fiets van Nieuwenhove/Oostcampus 

komen, mogen de ingang van de Middenschool aan de Maréchalstraat 
gebruiken. Het is de bedoeling dat iedereen met de fiets aan de hand over de 
speelplaats wandelt. 
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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. Bedankt voor deze extra 
inspanning! 

 
● Bij ziekte vragen wij om de school zo snel mogelijk te verwittigen. Dit kan met een 

berichtje naar de leerkracht of een telefoontje naar het secretariaat. 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. 

 
● Maandelijks krijgen de leerlingen hun afrekening mee naar huis. De meeste 

ouders hebben een doorlopende opdracht via de bank waardoor de betaling 
automatisch gebeurt. Dit blijven we verder aanmoedigen. Wenst u toch liever 
per overschrijving te betalen, dan vragen we wel dit echt elke maand te doen. 
We merken dat uitstel zorgt voor onbetaalde rekeningen waardoor het bedrag 
snel oploopt.. Neem contact op met de directeur wanneer u moeite hebt met 
het betalen van de rekening. We zoeken dan samen een oplossing. 

 
● In het belang van de kinderen heeft de school een neutrale houding naar alle 

gescheiden ouders toe. Gelieve als ouder hiervoor respect te hebben en 
leerkrachten niet onnodig mee te nemen in echtscheidingsproblematieken. 
Beide ouders worden van het schoolnieuws op de hoogte gebracht. Hiervoor 
gebruiken we veelal e-mail. Mogen wij dan ook vragen om eventuele wijzigingen 
in persoonlijke gegevens of adressen zo snel mogelijk door te geven aan de 
leerkracht of de school. 

 
 
 

ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE 
 
Juf Annelien is bevallen van Lou. Juf Shana zal haar interim verder zetten. 
 
Wendy van de slaapklas werd opnieuw mama. Welkom Maylani. Carine zal haar 
vervangen. 
 
We wensen beide mama’s een fijn bevallingsverlof toe. 
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NIEUWE GEZICHTEN 
 
Meester Arnout is terug van weggeweest. Welkom! 
Juf Meredith en juf Angela ondersteunen de peuter/eerste kleuterklassen in het 
centrum. 
Juf Davinia zal de peuter/eerste kleuterklas op woensdag ondersteunen in 
Nieuwenhove. 
 
 

CONTACT 
 
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 

 
 

SINT-PIETER IN ‘t NIEUW 
 
Onze school heeft veel ruimte om te leren en te spelen. We doen hard ons best om de 
gebouwen en speelplaatsen goed te onderhouden. Wat gebeurde er tijdens de 
vakantie?  
 
 
In de kleuterafdeling van Nieuwenhove werden nieuwe 
speeltoestellen geplaatst. Dit werd mogelijk gemaakt door de 
ouderraad en CERA-vennoten.  
 
Cera-vennoten in een notendop: “Met zo’n 400.000 vennoten is 
Cera een van de grootste coöperaties van België. We brengen 
mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, 
nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk 
doel: samen investeren in welvaart en welzijn.” Meer weten? Surf 
naar www.cera.coop  
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Ook in de hoofdafdeling werd hard gewerkt. De refter en conferentiezaal in de 
Schooldreef werden geschilderd. De muren van het toiletblok kregen een fris kleurtje. In 
de loop van september worden de nieuwe gordijnen opgehangen in de 
conferentiezaal en de klassen.  
 
De inkomhal en de gang van de Kortrijksestraat werden volledig herschilderd. We 
kunnen er weer tegenaan en blijven goed zorgen voor ons patrimonium! 
 
 

TEAM SINT-PIETER 2020-2021 
 
ONDERWIJZEND PERSONEEL 
 
K1N     juf Ann  L1A  meester Pieter / juf Emma 
K2/3N juf Riwke / meester Davy L1B   juf Sylvia 
K1A     juf Evelyn  L2A  juf Karin 
K1B     juf Vicky / juf Meredith L2B   juf Steffi 
K1C    juf Lopke L3A  juf Saskia 
K2/3A juf Jennifer L3B   juf Stephanie 
K2/3B juf Shana (Juf Annelien) L3C  juf Hermien 
K2/3A juf Leen L4A  juf Sabine / juf Laetitia 

L4B  juf Sofie V. / juf Laetitia / juf Laura  
L5A  juf Els / juf Laura  
L5B  meester Hannes 
L6A  juf Lies 
L6B  juf Sofie L. 
L6C  juf Jaimie 

 
bewegingsopvoeding kleuter centrum: juf Carine  
bewegingsopvoeding kleuter Nieuwenhove: meester Davy  
zorgbegeleiding kleuter: juf Els D., juf Carine, meester Davy, juf Angela en juf Meredith
kinderverzorgster centrum: juf Sabrina  
kinderverzorgster Nieuwenhove: juf Davinia

 
zorgbegeleiding L1-L2  juf Marianne 
zorgbegeleiding L1 juf Emma 
zorgbegeleiding L3  juf Magali 
zorgbegeleiding L4  juf Laetitia / juf Emma 
zorgbegeleiding L5-L6  juf Magali 
zorgcoördinator  juf Femke 
zorgbegeleider  meester Patrick V. 
begeleiding anderstaligen  juf Caroline 
bewegingsopvoeding lager  meester Nicolas en meester Arnout 
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BELEIDSMEDEWERKERS & ONDERSTEUNEND PERSONEEL  
 
Administratie (secretariaat@sintpieter.net) Zorgcoördinator (zorg@sintpieter.net) 
Patricia Mannens Femke Brouckaert 
Grietje Dubois 
 
Beleidsondersteuner ICT-coördinator 
Caroline Deseure Steven Braeckevelt 
 
 
 
 
 
PERSONEEL MIDDAGTOEZICHT EN VRIJWILLIGERS 
 
Vanessa Deglas, Karin Jonckheere, Ilse Allemeersch, Martine Bolle, Réda Ouici, Carine 
De Cock, Eddy Devoogt, Anne-Marie Graus, Freddy Trancez, Marleen Verplancke, 
Wendy Verplancke, Hilaire Verstraete en Carine Baetens 
 
 
DIRECTEUR (directeur@sintpieter.net) 
 
Tine Vandaele 
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