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Het oudercomité wenst u van harte het beste voor het nieuwe jaar
We wensen ouders en leerlingen, de personeelsleden en de directie van het SintPieterscollege een gelukkig en gezond jaar 2019 toe! We hopen dat alle leerlingen
van de welverdiende kerstvakantie genoten hebben en vol nieuwe energie aan het
tweede trimester begonnen zijn.
Het oudercomité zet zich graag voor de leerlingen en ouders in, door de organisatie
van verschillende activiteiten door het jaar heen. Als u ideeën hebt om de
gemeenschap van het Sint-Pieterscollege te ondersteunen of actief wil deelnemen,
nodigen we u graag uit om ons te contacteren via oudersfwd@sint-pieterscollege.be.
Bijdrage oudercomité
Hartelijk dank voor de vele stortingen van 10 euro die het oudercomité al heeft
mogen ontvangen. Uw bijdrage maakt onze werking mogelijk. Het geld komt voor
100% de leerlingen (en dus ook de ouders) ten goede. Wie graag zijn steentje wil
bijdragen, kan dat nog altijd doen op het rekeningnummer
BE38 4290 1148 1172 (KREDBEBB) van de Oudervereniging, Léon Theodorstraat
167, 1090 Jette.
Info- en gespreksavond met Sammy Mahdi op vrijdag 8 februari
Een warme oproep niet alleen aan de ouders, leerkrachten en de directie, maar ook
aan de leerlingen om deze boeiende info-avond niet te missen. We nodigen
iedereen van harte uit op de info- en gespreksavond met Sammy Mahdi, die over het
thema ‘jongeren en hun toekomst in een diverse wereld’ zal vertellen op
vrijdag 8 februari 2019 om 20 uur in het Sint-Pieterscollege.
Voorafgaand hebben we een bevraging bij leerlingen van het zesde jaar gedaan
over de thema’s die hen het meest interesseren - op plaats 1 staat ‘Wat zal ik later
worden?, gevolgd door ‘jongeren en politiek’.
Sammy Mahdi is als voorzitter van JONGCD&V goed geplaatst om hierover te
spreken. JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V, waar jongeren in
discussie gaan met elkaar en anderen, op zoek naar nieuwe ideeën. Voorts is hij ook
columnist bij De Morgen.
We hopen u talrijk te mogen verwelkomen op deze info-avond. Een aparte
uitnodiging ontvangt u later nog.

