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Nieuwsbrief van 10 oktober 2016 

Allerlei 
 

Meedoedag 2,5-jarigen 
Woensdag 26 oktober zal De Oranje-poezen-klas openstaan voor de kleuters die na de 

herfstvakantie mogen instappen. Sofie weet nu al dat ze 2 kapoenen mag verwelkomen. 

Ken je nog mensen die een 2,5-jarige kleuter hebben die na de herfstvakantie mag 

starten en geïnteresseerd zijn in onze school, geef hen dan zeker deze datum en activiteit door. 

Onze bijna-Steltlopers mogen een halve dag komen proeven van het klasgebeuren. 

 

Zet samen met SPAAK 4 miljoen stappen tegen armoede!!!  
Fakkeltocht in de straten van Geel 

Wanneer: Op maandag 17 oktober  

Waar: parochiecentrum St. Amands, Werft 16, Geel. 

18.45 uur: welkomstdrankje 

19.00 uur: inleiding, thema: “wonen” + fakkeltocht 

21.00 uur: receptie 

Iedereen welkom, groot, klein, oud en jong, want we hebben al jullie benen nodig!  

Meer info te verkrijgen bij vzw Al-arm (tel: 014/56.73.13). 

In de Kempen vinden er 4 fakkeltochten gelijktijdig plaats in Geel, Mol, Herentals en 

Turnhout. 

Dit is een organisatie van SPAAK:  ‘Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen’.  

Onze school zal weer meestappen. Jij komt toch ook?! 

 
Vierdewereldfilm: L'Economie du Couple 

 

Organisatie: Vzw Al-arm, e-mail , 014/56.73.13 

Een initiatief van  vzw Al-arm 

Waar: Studio Filmtheaters, Werft  

Wanneer: Maandag 10 oktober 2016 

Van: 20.00 uur 

Prijs: 

 

Vrijetijdspas: 3 euro  

Anderen: het goedkope tarief van maandag 

Info 

Film in kader van de werelddag van het verzet tegen armoede.  

 

Een samenwerking van vzw Al-arm, de derdewereldraad en Studio Geel.  

 

Maandag 10 en dinsdag 11 oktober: 20.00 uur. 

Meer info 

Korte beschrijving van de film:  

Marie en Boris willen na 15 jaar scheiden. Het huis waarin ze wonen met hun dochters is door Marie 

gekocht, maar Boris heeft de hele woning gerenoveerd. Boris kan het zich financieel niet 

veroorloven om ergens anders te wonen. Er is geen andere keuze dan blijven samenwonen. 

SO
S 

 

FreiNET 

 

SUNDEEPP 

School 

op 

stelten 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:al-arm.vzw@hotmail.com
http://www.geel.be/gidsendetail.aspx?id=6426
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/pashabo/pashabo1209/pashabo120900037/15157480-duim-omhoog-symbool-op-kleurrijke-stralen-achtergrond-samengesteld-uit-vele-mensen-silhouetten.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/congratulating.html&docid=ptBknRz1rNdzbM&tbnid=VZNksl6CQQsvqM:&w=350&h=350&hl=nl&bih=638&biw=1400&ved=0ahUKEwj67seSjbTNAhWCwxQKHQ-qCGoQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Atelier 14/10 en verzet tegen armoede 
Het atelier van vrijdag 14 oktober staat in het teken van de dag van verzet tegen armoede. Het 

koor van Al-arm komt op school zingen met onze kinderen. Op deze manier kunnen onze kinderen 

meezingen op maandag 17 oktober, vóór de fakkeltocht begint (zie uur en plaats 

bovenaan in de nieuwsbrief). Dit jaar staat het onderwerp “wonen” in de aandacht. 

Na het repeteren met het koor, splitsen we ons op in kleine groepjes en luisteren de 

kinderen naar getuigenissen over het leven en wonen in armoede. Op deze manier kunnen 

gesprekken ontstaan. Misschien komen er wel mooie ideeën om dit onderwerp aan te pakken of om 

een positieve bijdrage te doen. 

 

Dit jaar proberen we ook een ander concept tijdens de dag van verzet tegen armoede dan andere 

jaren. In plaats van dat leerlingen een hele dag alleen maar water en droog brood kunnen drinken 

en eten, krijgen ze vrijdag 14/10 allemaal een startkapitaal. We laten ze bewust omgaan met geld 

door ze alles te laten kopen. Hierdoor komen ze soms voor moeilijke keuzes te staan: “Koop ik een 

koek, mijn boterhammen en/of een appel? Heb ik dan nog geld genoeg voor appelsap of zal het 

water van de kraan worden?” Onder begeleiding leren ze sparen want maandag 17/10 trekken we 

dit concept door en moet er natuurlijk nog geld genoeg zijn voor nog een tweede dag rond te 

komen. Concrete informatie over deze twee ‘bewustwordingsdagen’ volgen nog. Maar dat armoede 

de wereld uit moet, zal na deze dagen meer dan duidelijk worden! 

 
Soep 
De koudere periode staat weer voor de deur. Hoog tijd om na de herfstvakantie van start 

te gaan met 2 keer per week warme, verse soep aan te bieden op school. Ook dit jaar zal 

de soep weer bezorgd worden door InDeSoep van Westerlo. Wij zijn blij dat we hun project 

kunnen steunen.  

De soep wordt nog steeds verkocht aan €0,50 per keer. Inschrijven kan je via het briefje dat de 

kinderen vandaag bij zich hebben. Gelieve het ten laatste vrijdag 14 oktober ingevuld terug mee 

naar school te geven. 

 

Nieuwe Steltloper 
Vandaag mochten we Nelio Farrell Lichtner ontvangen op onze school. Nelio komt uit Duitsland en 

zal het 2de leerjaar opvullen. Nelio spreekt momenteel nog enkel Duits. Wij hopen dat Nelio en zijn 

familie zich snel thuis mogen voelen in België en zeker op onze school. Van harte welkom! 

 

Regels en afspraken  
Enkele regels en afspraken zijn dit schooljaar aangepast. Voor de kinderen hangen ze zichtbaar op 

en voor jullie zitten ze in bijlage om te bekijken. 

Verder zijn we, vertrekkende van een vraag uit de schoolraad, aan het experimenteren 

om anders binnen te gaan: 

De bel gaat nog één keer na de speeltijd. Iedereen heeft een andere verzamelplaats (allen 

op de verharding van het speelplein). Enkel de derde graad gaat nog door de gang naar 

de klas. Alle andere klassen gaan via het zijpoortje op de speelplaats naar hun klaslokaal. 

Later deze week wordt alles geëvalueerd: wordt deze manier behouden, of sturen we bij?  

 

MDO 
Onze Steltlopers hebben al meer dan een maand hun kunnen getoond. Het is dus tijd om deze info 

te delen met het multidisciplinair team. De klasleerkracht, zorgleerkracht, medewerkster van het 

CLB en de coördinator nemen deel aan deze gesprekken. Waar nodig brengen de leerkrachten de 

ouders op de hoogte van bijsturingen binnen het leerproces. 

 

Doorlichting 
Na de herfstvakantie wordt onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie van OVSG. In twee 

weken tijd komen zij de kwaliteit van ons onderwijs bekijken. Onze werking wordt dus stevig onder 

de loep genomen. Op 7 en 8 november vindt het vooronderzoek plaats. Een week later zullen de 

verdere onderzoeken en gesprekken met de leerkrachten volgen.  

Wij stellen alvast trots onze school en werking voor. Welke zaken wij van 

hen nog verder moeten uitwerken, zullen we enkele weken later vernemen. 

Afhankelijk van hun bevindingen, zullen we dat met of zonder hun steun 

opnemen. 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/


    Stedelijke Freinetschool De Steltloper   •   Zammelseweg 29   •   2440 Geel   •   tel  014 566 540     pagina 3 van 8 

Bezoek ook eens onze website: http://desteltloper.sbsgeel.be/ 

Overzichtslijst allerlei 
In bijlage vinden jullie een overzichtslijst van verschillende onderwerpen. Deze kan handig zijn om 

in jullie bezit te hebben. Weet dat zo’n lijst slechts een leidraad is en dus nog kan wijzigen. 

Veranderingen in de lijst zullen meegedeeld worden, mochten die zich voordoen. 

 
 

Forum was open voor ouders 
Op vrijdag 7 oktober werd het forum opengesteld voor de ouders. Wie “vrij” was, kon mee komen 

kijken en luisteren naar voorstellingen van de voorbije werktijd. Elke klas liet een beetje 

binnenkijken in de werking. Wij hopen dat de aanwezigen genoten hebben en dat het voor 

herhaling vatbaar is. De volgende bijeenkomst laat nog even op zich wachten, maar vrijdag 

10 november zijn jullie weer van harte welkom! 

 

Klanken uit de werkgroepen 
Algemene werkgroepenvergadering 
Woensdag 19 oktober om 20u00 komen we allen samen om het nieuwe werkjaar te overlopen en 

na te gaan hoe we de samenwerking kunnen bevorderen. Van elke werkgroep vragen we de 

leerkracht en de voorzitter om hierbij aanwezig te zijn. 

Stuurgroep 
Onze tweede vergadering vindt plaats op woensdag 26 oktober om 8u50 in het bureel van 

Fabienne.  

Grootouders 
Maandag 10 oktober komen we samen om 14u30!  

Nog stuurgroep 

We willen  de stuurgroep nog eens voorstellen. Deze werkgroep is een aanspreekpunt voor ouders. 

Dit kan gaan om ideeën, bedenkingen, feedback, dingen die goed of niet goed gaan en de werking 

van de school kunnen verbeteren. We willen vanuit een positieve houding veranderingen brengen 

en de school laten evolueren in samenwerking met ouders, werkgroepen en team. 

We organiseren iedere maand afwisselend op woensdag- en vrijdagochtend een Freinet café. Hier 

kan gepraat worden over Freinet in onze school en hoe deze in de klassen wordt  toegepast. Het 

kan ook luchtiger en er kan over van alles en nog wat gesproken worden. Het doel is een 

ontmoetingsmoment houden voor ouders. Ons eerste ‘café’ van dit schooljaar gaat door op 

woensdag, 12 oktober om 8u45. Iedereen is van harte welkom! 

We hebben ook een Blog opgestart. Hier kan iedereen artikels, verhalen of anekdotes op posten. 

Dit mag je doorsturen naar bieke@groepspraktijkdynamiek.be  en we herhalen de link naar de blog 

nog eens “desteltloperblog.wordpress.com”. 

 Je kan ons op verschillende manieren bereiken: 

 Door ons aan te spreken. De foto’s van de leden zullen binnenkort uithangen zodat je weet wie aan te 

spreken. 

 Er is een brievenbus van de werkgroepen waar je iets kan insteken. Die heeft een rode kleur, hangt bij de 

bussen van de andere werkgroepen en bevindt zich in de gang van de lagere school, naast de deur die 

toegang geeft tot de binnenkoer. 

 

Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
We onderzochten wie de grootste is en waar we allemaal gaatjes hebben in ons lichaam. 

Seppo heeft de rest van de klas aangestoken met zijn enthousiasme over de stoomtrein.  Er 

kwamen allerlei vragen over stoomtreinen. We keken naar een film van een stoomtrein en amai… 

wat een lawaai en wat een damp kwam daar uit. Hierdoor wilden we meer weten over de treinen. 

We zijn volop aan het onderzoeken en treinen aan het nabouwen (met stoeltjes).  We willen graag 

eens gaan kijken naar de treinen en er natuurlijk ook eens in meerijden.   

 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:bieke@groepspraktijkdynamiek.be
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De ruimteklas: De Ruimtewezens en de Astronauten -K02 
Contractwerk  
Nu we al heel wat kennis hebben opgedaan omtrent ons project "de ruimte", staat er deze week 

een allereerste contractwerk op de planning. Heel wat kleuters kijken hier naar uit, anderen vinden 

dit misschien eerder spannend. Ik ben alvast benieuwd hoe de kinderen hun contractwerk gaan 

inplannen en op welke manier ze dit eerste werk gaan ervaren.  

PROJECTVOORSTELLING Project De Ruimte 
Ons project loopt stilaan ten einde. De kinderen hebben op al hun vragen een antwoord gekregen 

door dit via fijne activiteiten te onderzoeken. Bij deze volgt natuurlijk een projectvoorstelling. De 

projectvoorstelling zal doorgaan op woensdag 19 oktober. Tijdstip en locatie worden nog 

meegedeeld via e-mail. Dus hou je mailbox maar in de gaten! 

Een vlot bouwen 
Een onderzoek over dit thema is al gebeurd. We weten al hoe een vlot er uit ziet en we weten al 

wat we allemaal nodig hebben om een vlot te bouwen.  

Nu moeten we enkel nog ons plan op tafel gooien en ons plan uitwerken samen met enkele 

‘vlotexperten’ . Enkele papa’s/mama’s die zich geroepen voelen om ons hiermee te helpen mogen 

snel iets laten weten! 

Kleuters experimenteren spontaan met TAAL 
Deze week bracht een kleuter tijdens de praatronde spontaan een ‘tegenstelling’ in de picture. Al 

snel zijn we samen gaan nadenken over zulke leuke tegenstellingen en hebben we er ook direct een 

taalonderzoek van gemaakt.  

Bijvoorbeeld: Groot en klein, dag en nacht, licht en donker, jong en oud, vol en leeg…  

De kleuters zijn niet alleen spontaan bezig met tegenstellingen, maar vinden het ook fijn om te 

rijmen en rijmwoorden te ontdekken. Dus deze week willen we ook graag iets doen met RIJMEN in 

de klas. Ik denk maar aan poëzie? Gedichten en versjes? … 

 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Project 'dieren' 
Ons project rond dieren loopt ondertussen toch al enkele weken. Er is al heel veel opzoekwerk 

verricht, we hebben al een aantal leuke en leerrijke uitstappen achter de rug, ook hebben we 

samengewerkt met de 2e graad,... Dinsdag proberen we het opzoekwerk af te ronden en 

donderdag bekijken we samen wat we in het begin wilden weten en doen, wat klaar is en waar we 

nog aan moeten werken.  

We sluiten het project af met een projectvoorstelling op donderdag 27 oktober om 14u. Ook dit 

doen we samen met de tweede graad.  

Lezen 1e leerjaar 
Het aantal geleerde letters bouwt stilaan op, het lezen wordt dus elke week weer wat moeilijker. 

Het is dan ook belangrijk om elke dag met je kind te lezen. Ik merk alvast dat dit momenteel best 

goed wordt opgevolgd. Alle kinderen gaan, op hun tempo, vooruit. Dat verdient toch wel een dikke 

pluim!   

Dag van verzet tegen armoede 
Maandag 17 oktober is het dag van verzet tegen armoede. Dit jaar zetten ze 'wonen' centraal. 

Komende vrijdag en maandag zullen we dan ook rond dit thema werken. Zo zullen de kinderen 

leren omgaan met 'geld' en voor de keuze komen te staan om dit 'geld' uit te geven aan een warme 

jas of koek, boterhammen met beleg of zonder,...  

Vrijdag gaan we ook samen zingen en wordt er in gesprek gegaan rond armoede. 

Ringmappen  
Vrijdag kregen jullie allemaal een ringmap mee met het taalwerk van de kinderen. Komende week 

komt ook de rekenmap eens mee naar huis. Dit zal vanaf nu op regelmatige basis gebeuren en is 

gewoon ter inzage. Op die manier heb je zicht op wat we doen in de klas, hoe je kind het doet en 

kan je eventueel thuis wat helpen. De kaften worden in school bewaard, alsook de inhoud ervan. 

Gelieve alles dus elke keer weer mee te geven.  

Turnkledij 1e leerjaar 
Vrijdag konden de kinderen hun T-shirt voor de turnles passen, zodat deze besteld konden worden. 

Het is dus nog even wachten op deze T-shirt. Kunnen jullie in afwachting alvast een ander T-shirt 

voorzien waarin de kinderen kunnen turnen. Sommige kinderen hebben ook nog steeds geen 

shortje of turnpantoffels bij. Gelieve dit tegen de volgende turnles in orde te hebben aub.  

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Bijscholing EHBO 
Vrijdag 21 oktober ben ik een ganse dag op EHBO-bijscholing. Ik zal die dag vervangen worden 

door Katrien. Zij is een bekend gezicht in onze klas, daar zij op dinsdag en vrijdag komt 

ondersteunen in onze klas.  

Sportdag 'Axion' 
Net voor we de vakantie inzetten, gaan we nog een keer onze sportieve benen uit de zetel halen. 

Vrijdag 28 oktober staat er namelijk een sportdag in de Axion op onze agenda. Voorzie die dag een 

rugzak met sportieve kledij en een flesje water.  

 

De Dierentuin: De koala’s en de hertjes-GR2 
Project 
We zijn weer twee weken verder en ook ons project is goed gevorderd. We hebben 

weer enkele opdrachten met GR1 doorlopen. Zo hebben we samen een boerderij of 

dierentuin gebouwd. We begonnen allemaal met het maken van een schets. Aan 

de hand van deze schets bouwden we dan onze boerderij (of dierentuin). Dit 

deden we met lego, duplo, blokken, ... Als onze boerderij klaar was, maakten we 

allen nog een mooie plattegrond en bijhorende legende.  

Ook in de klas werd er hard gewerkt aan het oplossen van onze onderzoeksvragen. Ondertussen 

weten we al wat meer over de soorten dieren, uitgestorven dieren, bedreigde diersoorten, 

voedselketen, voedselkringloop, ...  

Medisch onderzoek 
Op 24 oktober 2016 zal het derde leerjaar een kort medisch onderzoek hebben. Hierbij worden de 

ogen en oren getest, alsook een meet- en weegmoment. Dit onderzoek zal doorgaan op school.  

Korte klasvergadering 
Eén van de komende weken organiseren we kort na school een eerste korte 

klasvergadering. Hier zullen we even kort evalueren hoe de start van het 

schooljaar is geweest. Het project kort bespreken en eventueel nog extra 

ideeën uitwisselen. Alsook eventuele afspraken maken naargelang wat er 

wordt besproken. De datum en tijdstip wordt in de loop van deze week 

meegedeeld door onze klasouder.  

 

 

Het Wilde Woud: (De onderverdeling komt eraan!)-GR3 
Durbuy  
Ondertussen heb je Het Wilde Woud al terug zien rondlopen op school. We zijn dan ook een week 

terug. We hebben hard gewerkt aan dit project en ondertussen loopt ons project stilletjes aan ten 

einde. Wil je meer te weken komen over wat speleologie eigenlijk inhoudt, hoe wij rotsen 

beklommen hebben, hoe de geschiedenis van Durbuy verlopen is en zo veel meer? Kom dan zeker 

naar onze tentoonstelling donderdag 13 oktober om 14u45. Als je toch al eens onze ervaringen wilt 

lezen kan dat nog steeds op onze blog (hetwildewoud.weebly.com). Alvast bedankt voor de talrijke 

lezers van onze blog toen wij in Durbuy waren. Op woensdag 28 september bereikte wij ons 

hoogtepunt met een bezoekersaantal van 458 op één dag! Dit geeft ook de leerlingen extra 

motivatie om deze blog up to date te houden. 

 

Hi Tech Toren 
Vrijdag 21 oktober gaan wij in de voormiddag naar het middelbaar GO! Geel. We worden 

ondergedompeld in de LED-technologie. We gaan allerlei experimenten uitvoeren, leren over het 

lichtverbruik, de werking van displays en ontdekken wat binair tellen is. De leerlingen kunnen een 

apart rugzakje meenemen met hun fruit en drinkbus in. Voor de rest hoeven zij niets te voorzien 

voor deze voormiddag. De leerlingen worden gewoon zoals altijd om 8u45 ten laatste op school 

verwacht. Om 11u30 zijn we terug op school, dan wordt de dag gewoon hervat. 

 

 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Activiteitenagenda 
Wie Wanneer Startuur Wat 

Algemeen Ma 10/10 

Vr 14/10 

Vr 14/10 

Ma 17/10 

Ma 17/10 

Do 20/10 

VR 21/10 

VR 21/10 

20u00 

13u15 

 

 

19u00 

 

Ganse dag 

Vierdewereldfilm in Geel 

Atelier Zingen met Al-arm 

Soepbriefjes: laatste ophaaldag! 

Dag van verzet tegen armoede 

Fakkeltocht St.-Amands 
Schoolraad 
Dorien navorming EHBO 
Forum enkel voor kinderen 

Grootouders 

Voorzitters werkgroepen en 

leerkrachten 

Stuurgroep 

Ma 10/10 

Woe 19/10 

 

Woe 26/10 

14u30 

20u00 

 

08u50 

Samenkomst en overleg 

Overlegvergadering bureel 

 

Ledenvergadering bureel 

Eerste kleutergroep Di 14/10 

Di 18/10 

 Toneelvoorstelling in het CC 

Binnenspeeltuin MPI 

Tweede kleutergroep Woe 19/10  Projectvoorsteling 

Eerste graad Do 13/10 

Do 27/10 

Vr 28/10 

VM 

14u 

VM 

MDO 

Projectvoorstelling 

Sportdag Axion 

Tweede graad Ma 10/10 

Di 11/10 

Di 18/10 

Do 27/10 

VM 

 

 

14u 

MDO 

Zwemles 

Zwemles 

Projectvoorstelling 

Derde graad Di 11/10 

Do 13/10 

Di 18/10 

DO 20/10 

VR21/10 

VM  

14u45 

VM       

Zwemles 

Projectvoorstelling 

Zwemles 

MDO 

GO! Techniek 
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Oktober 
 

MAANDAG 10 Nieuwsbrief MDO GR2 Grootouders 
Vierdewereldfilm 

20u00 

DINSDAG 11 GR2+3 zwemles KO1 CC toneelvoorstelling 

WOENSDAG 12  

DONDERDAG 13 MDO GR1 14u45 projectvoorstelling GR3 

VRIJDAG 14 Atelier 

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 Al-arm FAKKELTOCHT 

DINSDAG 18 GR2+3 zwemles KO>MPI 

WOENSDAG 19 KO2 projectvoorstelling Bijeenkomst werkgroepen 20u00 

DONDERDAG 20 MDO GR3 Schoolraad 

VRIJDAG 21 GR3 GO! techniek 
Navorming Dorien 

EHBO 

Forum voor de 

kinderen 

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG  24 Nieuwsbrief 3de leerjaar onderzoek CLB 

DINSDAG 25 GR2+3 vrij zwemmen 

WOENSDAG 26 Vergadering stuurgroep 8u50 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 27 KO1+2 MDO  GR1+2 projectvoorstelling 14u00 

VRIJDAG 28 GR1 sportdag Axion Atelier 

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31 Herfstvakantie 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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November 
 

DINSDAG 1 Allerheiligen 

WOENSDAG 2  

DONDERDAG 3  

VRIJDAG 4  

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6  

MAANDAG 7 Start soep Doorlichting voorronde  

DINSDAG 8 Zwemles KO3+GR1 KO>MPI Doorlichting voorronde 

WOENSDAG 9 Tandemlezen 

DONDERDAG 10 Schoolraad Forum open voor de ouders 

VRIJDAG 11 
Wapenstilstand  

Leerkrachten op pedagogische studiedag in Nederland 

ZATERDAG 12  

ZONDAG 13  

MAANDAG 14 Nieuwsbrief Doorlichting inspectie 

DINSDAG 15 Zwemles KO3+GR1 Doorlichting inspectie 

WOENSDAG 16 Tandemlezen  Doorlichting inspectie 

DONDERDAG 17 Doorlichting inspectie 

VRIJDAG 18 Atelier 

ZATERDAG 19 Wafelverkoop 

ZONDAG 20  

MAANDAG 21 5de leerjaar onderzoek op het CLB 

DINSDAG 22 Zwemles KO3+GR1 KO>MPI 
GR2 CC 

toneelvoorstelling 

WOENSDAG 23 Tandemlezen 

DONDERDAG 24 Schoolraad Team kort 

VRIJDAG 25 Forum voor de kinderen 

ZATERDAG 26  

ZONDAG 27  

MAANDAG 28 Nieuwsbrief Senne navorming OVSG 

DINSDAG 29 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 30 Stuurgroep 8u50 Tandemlezen 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

