
 
NIEUWSBRIEF AAN ALLE OUDERS 
8 januari 2018 
 
 

Een goede leraar 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 2e 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: 
http://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! 
 6A naar Spermalie 
09 5e leerjaar naar concertgebouw / combiklas (Oost. Stwg.) 
12 opvang tot 16u00!!! 
15 CLB in 6A (op stap naar het secundair) 
 6C naar Spermalie / film 1e en 2e leerjaar 
 Welkom op de open vergadering van het oudercomité! 
16 CLB in 6C (op stap naar het secundair) 
19 4C en 4D naar concertgebouw 
29 combiklas (Palingstraat)  

19u30: CLB-avond voor ouders 6e leerjaar 
31 oudercontact 6A / 5e leerjaar naar Beisbroek 
 
februari     Het oudercomité verzorgt onze pannenkoekenactie. 
06 doe-dag 6e leerjaar / theater 4e leerjaar 
07 pannenkoeken mee naar huis 
 oudercontacten 6C / 4A naar concertgebouw 
22 19u00: prijsuitreiking journalistenwedstrijd 6e leerjaar 
 

krokusvakantie van maandag 12/02 t.e.m. zondag 18/02 
 
maart  
07 Pedagogische werkdag, geen school, geen opvang! 
09 Bednet-pyjamadag 
12 19u30: infoavond Eerste Communie 
13 2C en 2D naar kinderboerderij 
14 openklasdag 1e leerjaar Palingstraat 
19 combiklas (Palingstraat) 
20 2B naar kinderboerderij 
21  openklasdag 1e leerjaar Oostendse Steenweg 
22 theater 2e leerjaar 
28 startdag Eerste Communie 
29 viering Witte Donderdag 
 

paasvakantie van maandag 02/04 t.e.m. zondag 15/04 


