Beste ouders,
De laatste dag van een bewogen schooljaar is aangebroken. De laatste dag… een dag van terugblikken,
een dag van ceremonies en cadeautjes, een dag van afsluiten, een dag van afscheid nemen. Een dag
van dankbaarheid ook. Een dag van vooruitblikken.
Er is het afgelopen jaar en de afgelopen weken en maanden enorm hard gewerkt. Onze leerlingen
hebben het naar vermogen gedaan, ouders en familie hebben geholpen waar ze konden, het hele
schoolteam heeft zich uit de naad gewerkt. Niet alles wat er gebeurde was altijd even zichtbaar, maar
God weet het en het is voor Hem en tot Zijn eer dat we het doen. Lieten we soms steken vallen? Zeer
zeker. Mogen we fouten maken? Ik hoop van wel. Is het onze intentie om fouten te maken? Zeker
niet. Integendeel, we willen juist doen wat goed is en eervol is en lof verdient. Dit was een
uitzonderlijke periode waarop we kunnen terugblikken en waaruit we lessen kunnen trekken voor de
toekomst.
Nu is het tijd voor iets anders. Even geen handboeken en werkschriften, geen bord- en andere
boeken, geen virussen en crisissen, geen bubbels, handgels en maskers, geen opvang, preteaching of
lessen op school. Vakantie! Tijd met familie, tijd om te herbronnen, tijd voor elkaar.
We zijn dankbaar dat we het afgelopen jaar hebben mogen investeren in jullie kinderen, en dit niet
enkel op schools vlak maar ook op geestelijk vlak. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld
wint, maar er het leven bij inschiet? (Marcus 8:36). Via deze weg willen we jullie heel hartelijk
bedanken voor de goede samenwerking en jullie vertrouwen in onze school. We wensen jullie allemaal
een deugddoende vakantie!
Gods zegen!
Vanwege het hele schoolteam

Nieuwe inschrijvingen in juli en augustus
Kennen jullie ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind? Er zijn op onze school nog
enkele plaatjes beschikbaar voor volgend schooljaar. Geïnteresseerde ouders kunnen digitaal
inschrijven via het inschrijvingsformulier in bijlage. Dit formulier mag via email verstuurd worden naar
info@tpiepelke.be. Wanneer digitaal inschrijven niet lukt, gelieve dan contact op te nemen met de
school via info@tpiepelke.be of via 089/511457.
Alle informatie rond inschrijvingen is ook beschikbaar via de schoolwebsite via
https://www.tpiepelke.be/.

Bussen
In augustus worden de bus routes voor het nieuwe schooljaar uitgewerkt. Aangezien er geen lege
plaatsen meer zijn wordt er een wachtlijst aangelegd. Kinderen die dit jaar op de bus zitten behouden
ook volgend jaar hun plekje. Het tijdstip van ophalen en de route kan afwijken van dit jaar.
Willen jullie via info@tpiepelke.be meedelen:
1) wanneer jullie kind(eren) dit jaar op de bus zitten: of ze volgend jaar nog de bus nemen?
Zo ja: wanneer (’s morgens / ’s avonds) en waar ze opgehaald moeten worden (adres).
2) wanneer jullie gebruik willen maken van de bus maar geen plekje hebben: of jullie op de
wachtlijst willen (komen te) staan? En wanneer (’s morgens / ’s avonds) en adres?
3) als jullie gebruik denken te maken van de voor/naschoolse opvang (Domino) en op welke
dagen?
Als jullie deze informatie eerder deze week al hebben doorgegeven moet dit niet opnieuw gebeuren.
We laten jullie voor het begin van het nieuwe schooljaar de nieuwe routes weten. Gezien de onzekere
evolutie van de coronatoestand blijft de busregeling ‘onder voorbehoud’.

Oproep tot steun
Als school krijgen we werkingsmiddelen van de overheid. Deze middelen worden hoofdzakelijk
aangewend om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen. Dat is onze kerntaak. Toch,
en dit kan u niet verbazen, hebben we andere noden binnen de school. Hiervoor zijn we erg
afhankelijk van giften, zowel in de vorm van jullie gebed, kostbare tijd, talenten, energie, als ook
financiële giften.
Jullie kunnen ’t piepelke | School met de Bijbel op volgende manieren helpen:


Ouders in gebed

Als School met de Bijbel hopen we tot zegen te kunnen zijn voor onze kinderen, onze families en onze
buurt. We kunnen dit enkel doen in Zijn kracht en in afhankelijkheid van Hem. Gebed is de motor die
alles doet draaien.


Oudercomité

Het oudercomité doet een oproep voor extra vrijwilligers. De activiteiten die het oudercomité
organiseren zorgen niet enkel voor meer betrokkenheid maar brengen ook geld in het laatje. Als jullie
interesse hebben om hierin mee te helpen mogen jullie contact opnemen met Lynn Holvoet,
voorzitster van het oudercomité.


Ouders voor ouders

Sommige gezinnen hebben het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Net voor deze
kwetsbare gezinnen hebben we een fonds opgericht, van ouders, voor ouders, om waar en wanneer
nodig te kunnen helpen.
Giften specifiek voor deze gezinnen kunnen gestort worden op:
VZW School met de Bijbel
KBC BE40 7350 2940 8263
Met als mededeling “Ouders voor ouders”



Financiële giften aan de school

Jaar na jaar zien we onze inkomsten uit giften dalen en dit in tegenstelling met prijzen die steeds weer
omhoog gaan. Bij deze willen we een oproep doen voor meer gevers. Bussen zijn duur, ons gebouw en
speelplaats moeten onderhouden worden, ICT materialen moet aangekocht worden, meubilair moet
vervangen worden,… Bijdragen kan via:
VZW School met de Bijbel Bilzen
AXA BE53 7554 4918 7653
Met als mededeling “gift aan de school”

Kalender schooljaar 2020-2021
Als bijlage bij deze ouderbrief vinden jullie de kalender (met schoolvakanties en vrije dagen) voor
volgend schooljaar. De eerste schooldag valt op dinsdag 1 september. Onder voorbehoud van de
geldende richtlijnen starten we die dag met een gezamenlijke viering.

