
NIEUWSBRIEF AAN ALLE  OUDERS 
08 januari 2018 
 

 
Een goede leerkracht is iemand die  
iets uit je haalt in plaats van in je stopt. 
(N.D. Walsh) 
 
We willen u van harte een mooie start 
van het nieuwe jaar toewensen. 
 
Aan wie nieuw is op onze school, 
ouders van peuters of ouders die verhuisden naar St-Pieters, 
is deze wens ook bedoeld als een hartelijk welkom ! 
Onze deur staat altijd voor u open. 
Kom gerust langs of bel ons even op. 
 
We werken in het 2de trimester verder vol vertrouwen met u 
samen. 
U krijgt al een overzicht met enkele data, maar u vindt ook 
altijd alle activiteiten terug op de link op onze website: 
www.basisschoolsintleosintpieters.slhd.be, 
‘praktisch – kalender’. 
Ons oudercomité is heel nauw betrokken bij de school.  
Dit ontdekt u in de activiteiten die we samen organiseren. 
 
Vriendelijke groeten, 
Directieteam 
Hilde Roose & Jan Vanhixe 
0477 756 741      0478 344 980 
 
 
 

Enkele data om in het oog te houden: 
 
januari 
08 nieuwjaarswens aan alle klassen! 
 instap nieuwe peuters 
09 combiklas Oostendse steenweg 
11 medisch consult 2KD (juf Helena) 
12 opvang tot 16u!!! 
15 welkom op de open vergadering van het oudercomité! 
17 zwemmen 3KA (juf Anniek) 
29 combiklas Palingstraat 
31 zwemmen 3KC (juf Katrien/Veerle) en 3KD (juf Helena) 
  
februari Het oudercomité verzorgt onze pannenkoekenactie. 
01 instap nieuwe peuters 
07 pannenkoeken mee naar huis 
08 theater voor peuter en 1ste kleuter 
krokusvakantie : 12 februari tot en met 18 februari 2018 
19 instap nieuwe peuters 
20 medisch consult 2KC (juf Tine/Hanne) 
28 zwemmen 3KA (juf Anniek) 
 
maart  
06 medisch consult 2KC (restgroep) en 2KE (juf Lieselot) 
07 pedagogische werkdag, geen school, geen opvang! 
09 Bednet-pyjamadag 
14 zwemmen 3KC (juf Katrien/Veerle) en 3KD (juf Helena) 
19 combiklas Palingstraat 
20 medisch consult 2KA (juf Ann) 
22 hopsakee, sportvoormiddag voor peuter en 1ste kleuter 
28 zwemmen 3KA (juf Anniek) 
 
april 
paasvakantie : 2 april tot en met 15 april 2018 
 


