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• Wie	zijn	wij,	waar	kan	je	ons	vinden?	
	
Onze	school	heeft	twee	vestigingsplaatsen:	
	

1. VESTIGINGSPLAATS	"DE	RING"	
KLEUTERS	+	EERSTE	GRAAD	
De	Ring	22	
9220	-	Hamme	
Tel:	052/47.20.56	
	
	
2.	VESTIGINGSPLAATS	"SLANGSTRAAT"	
TWEEDE	+	DERDE	GRAAD	
Slangstraat	12	
9220	-	Hamme	
Tel:	052/47.24.97	(secretariaat)	

	
 
 

• Social	media		
	
Vergeet	niet	op	ons	te	klikken	!!!	
	

www.basisschoolstpieter.be	
	
of	een	kijkje	te	nemen	op	onze	facebookpagina	!!	
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De zoektocht naar een school voor jullie kind(eren) is een moeilijke opgave. Je wilt 
natuurlijk alleen maar het beste voor hen en je vertrouwt immers je dierbaarste 
bezit voor het grootste deel van een dag toe aan iemand anders. 
 

Daarom moet de schoolkeuze een weloverwogen beslissing zijn. Niet zomaar de 
dichtste school om de hoek of de school “van horen zeggen”, maar wel de warme 
school die onderwijskwaliteit garandeert. 
 

 
Wij stellen jullie graag onze school voor. 
 
 
Wat maakt onze school bijzonder ? 
 

ü Onze school beschikt over vernieuwde kleuterklassen. 
ü Binnen onze kleuterklassen zetten we in op leerzaam spelen in de hoeken. We verrijken 

onze hoeken zo dat ze leren tellen, kleurtjes leren, schrijfpatronen leren, leren samen 
spelen, ... Dit allemaal op een speelse manier. 

 

    
 
 

ü We zetten extra in op de doorgroei van derde kleuterklas naar eerste leerjaar via 
verschillende kleine projecten.  

ü Bovendien beschikken we over mooi ingerichte zorgklassen, waar we zorg bieden aan 
elk kind! Zorg is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om het kind, het gezin en de 
leerkrachten in een vroeg stadium passende hulp te kunnen bieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Extra troeven:  
ü We beschikken over grote turnzalen met veel bewegingsmateriaal. 
ü Onze grote poppenkast wordt regelmatig gebruikt bij klasoverschrijdende 

activiteiten. 
 

 
 
 

ü Onze school is zeer centraal gelegen in het centrum van Hamme. Bibliotheek, park, 
cultureel centrum, sporthal, winkels en gemeentelijke opvang zijn hierdoor gemakkelijk 
te bereiken. We zetten hier dan ook graag extra op in. 

ü Elke klas beschikt over een digitaal schoolbord.  
 
Bovendien kan onze school rekenen op heel wat helpende handen: 
 

ü Binnen onze school is een gemotiveerd oudercomité aan het werk, dat zich ten volle 
inzet voor onze leerlingen. Het enthousiasme waarmee zij telkens opnieuw acties 
ondernemen is opmerkzaam! 

 
 

ü Gedurende 8 uren per week kunnen we rekenen op een kinderverzorgster die ons 
kleuterteam komt ondersteunen. 

ü Een superlief omaatje komt wekelijks meespelen of mee puzzelen met onze 
kleuters.  

 



 

De grootste troef: ons volledig schoolteam dat zich dag na dag engageert, om de visie, de 
waarden en normen van onze Katholieke school in woord en daad om te zetten.  
 

 
 
KOHa St.-Pieter is veel meer dan zomaar een plaats waar het onderwijzen van schoolse 
vaardigheden, kennis en inzichten op de agenda staan. 
Het is een leer- en speel(t)huis voor elke leerling, waar hij/zij kan groeien en zijn 
competenties en talenten verder kan ontwikkelen. 
Elk kind is voor ons uniek. Al onze leerlingen willen wij opvoeden met dezelfde warme waarden 
en normen die u uw eigen kind zou willen bijbrengen. 
 

Gelijke onderwijskansen creëren voor elk kind is ons motto.  
Samen met de ouders willen wij elke leerling maximale toekomstperspectieven bieden. 
Samen… maken we school, omdat de toekomst van onze kinderen het waard is. 
 

Hebben wij jullie nieuwsgierigheid kunnen prikkelen… 
 

Neem dan zeker even de tijd om verder kennis te maken met ons onderwijsaanbod en beeld- 
en fotomateriaal en surf naar onze website. 
 

OF … 
 
 
 

Kom gewoon even langs. 
Wij zijn altijd bereid om jullie te ontvangen en een extra woordje uitleg te geven. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het Sint-Pieterteam 

	



	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	 	

	
	

	
	
	
	
	

Wist	je	dat...	
Wij	elk	school	weer	een	leuk	figuurtje	aan	
ons	jaarthema	koppelen?	Zo		hadden	we	
ma	en	pa	Mos	(zorg	dragen	voor	de	
natuur),	Digikrak	(werken	met	media),	
koning	Ikke	(werken	rond	talenten),	de	
coole	kikker	(	werken	rond	sociale	
vaardigheden),...	
Dit	schooljaar	neemt	Karotje	ons	mee	in	
het	thema	van	de	boeken!	

Wist	je	dat...	
Onze	school	regelmatig	
deelneemt	aan	projecten	
zoals:	Mooimakers,	
Kwartierlezen,	Thuis	op	
school,	...	Wist	je	dat....	

Wij	momenteel	op	één	
staan	in	de	wedstrijd	om	de	
Bibste	school	van	Hamme	
te	worden?	

Wist	je	dat...	
wij	elk	jaar	een	aantal	feesten	
organiseren	zoals:	

ü een	sinterklaasfeest	
ü een	grootouderfeest	(om	

de	2	jaar	in	de	
kleuterschool)	

ü schoolfeest	



	
	

Daarom	kies	je	voor	KOHa	Sint-Pieter!	
Boodschap	van	onze	ouders	!	

	

	
	
Sara, mama van Zoë uit K3 
Sint-Pieter is een topschool, niet te groot en niet te klein, wat de voorbereiding naar 'grote' 
school enkel maar ten goede komt. Er is een superteam van lieve juffen en meesters 
aanwezig die heel veel doen voor en met de kinderen. Ook de ouders worden ten volle 
betrokken bij de evolutie die hun kind maakt gedurende het schooljaar, alsook bij vele 
activiteiten van de school zelf. Zowel de sterke als minder sterke eigenschappen van je kind 
worden er prima opgevolgd, bijgestuurd, begeleid en besproken. Na ervaring met mijn eigen 
dochter kan ik enkel besluiten dat dit een school is om U tegen te zeggen. 
Top team, top school 

	

  
 
 
 



 
Hilde (mama van Yen K2 en Nio K0) 
Als je een school zoekt waar de mensen echt betrokken zijn bij de groei en het welzijn van je kind, dan 
ben je hier aan het juiste adres. Men bekijkt hier elk kind op zich en ondersteunt, of moedigt aan waar 
nodig. Men betrekt ook de ouders en zorgt voor connectie tussen de verschillende gezinnen en 
nationaliteiten. Voor ons was de school een volledige onbekende, maar wij zijn nu heel blij met waar 
onze jongens zijn terecht gekomen. 
Om de paar weken organiseert de school iets waar de ouders op uitgenodigd zijn, zoals bvb. een 
voorleesnamiddag, een yogamoment, enz. 
Dit zijn leuke momenten om je kind bezig te zien op school, maar ook om andere ouders te leren 
kennen of de interactie tussen de leerkrachten en je kind te zien. Ik was onmiddellijk verkocht toen ik 
zelf kon zien dat mijn jongens hun juf graag zagen en bewonderen. 
Elke dag komen ze blij en vol met verhalen thuis. Ik zie ze elke dag groeien en leren. En dat doet 
goed! 
 

 
	

  

	
	

	


