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Nieuwsbrief van 12 december 2016 

Allerlei 
 

Sale for Life! 
Dinsdagochtend werden we verrast door allerlei lekkers en nieuw speelgoed. Je kan het 

al raden, Sinterklaas was ook onze school niet vergeten. Hij had echter een mededeling 

voor ons. Hij had gezien dat bij ons iedereen telt en er voor iedereen gezorgd wordt. 

Daarom vroeg hij aan ons of we zelf allemaal eens Sinterklaas wilden zijn. Op de daken 

lopen en cadeautjes uitdelen zou helaas niet lukken, maar er mee voor zorgen dat alle kinderen 

krijgen waar ze recht op hebben -spelen en plezier maken- dat wilden we wel proberen.  

In alle klassen knutselden we wat moois dat we vervolgens zouden verkopen op een georganiseerd 

evenement ‘Sale for life’. Een evenement ingeschreven voor de ‘De warmste week’ van Studio 

Brussel. Dit ging door tijdens het forum van 9 december. 

Er was een massale opkomst en dankzij alle verkochten spullen hadden we maar liefst een omzet 

van €361,70! Nog €23,33 moeten we als onkosten aftrekken en de overschot gaat integraal naar 

VZW Pagadderke, een organisatie die kampen en activiteiten mogelijk maakt voor kinderen die het 

financieel moeilijker hebben.  

Bedankt aan iedereen voor de warme veiling! 

 

Warmste week verderzetten 
Onze ruilkast geraakt mss niet meer klaar voor kerstmis. Vandaar het last-minute openen van een 

weggeefwinkel. 

Twee jaar geleden hebben we ook een inzameling gedaan van kleding, voeding, speelgoed en diens 

meer. Mensen die het minder gemakkelijk hebben om dit aan te kopen, mochten uit onze 

weggeefwinkel komen kiezen. Ook dit jaar willen we weer een inzameling houden. Onze winkel kan 

dan voor de kerstvakantie nog open en kerstgeschenken/kleding/voeding kan dan meegenomen 

worden door hen die het echt nodig hebben. De overschot kan later dienen voor onze ruilkast. Alles 

kan binnengebracht worden vanaf dinsdag 13/12 tot en met maandag 19/12. Vanaf dinsdag 20/12 

is onze winkel open en dit tot en met vrijdag 23/12. Mocht je de spullen kunnen voorzien van een 
geschenklintje, dan geeft het een extra leuk kerstsfeertje . Alvast bedankt! 

 
Afscheid familie Billiau 
Vorige vrijdag hebben Devin, Emily en Norah afscheid genomen van hun klasgenoten. 

Om praktische redenen gaan zij naar een andere school, heel dicht bij hun thuis. Wij wensen hen 

heel veel nieuwe vrienden toe en veel plezier. Hopelijk blijven de steltlopervrienden nog contact 

houden met elkaar. 

Het gaat jullie goed!!! 

 
Kindbespreking kleuterschool 
De kindbesprekingen in de kleuterschool vinden plaats voor de kerstvakantie. Voor de KO2 is dit op 

dinsdag 20 december en woensdag 21 december. In KO1 kan op donderdag 22 december heel wat 

info verkregen worden. Beide leerkrachten hebben reeds een link naar de doodle doorgestuurd. 
 

Rapportbespreking lagere school 
De rapporten van de leerlingen van de lagere school zullen op donderdag 22 december 
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meegegeven worden. De rapportbesprekingen zullen NA de kerstvakantie plaatsvinden. 
Op deze manier krijgen jullie de kans om de rapporten rustig in te kijken en samen te overlopen. 

Van maandag 9 januari tot woensdag 11 januari zijn er momenten om het rapport met de 

leerkrachten te overlopen. Kinderen hoeven bij deze gesprekken niet aanwezig te zijn. Zij 

bespreken het rapport met de leerkracht voor de vakantie. Woensdag krijgen jullie een mail met 

links naar de doodle per klas (voor de lagere school). Gelieve deze in te vullen voor al je kinderen 

op hetzelfde moment.  
 

Atelier 
Deze keer mochten we maar liefst 4 extra mensen ontvangen om de ateliers mee te 

ondersteunen. Wij hopen dat er volgende keer minstens evenveel, of liefst nog meer 

mensen komen meedoen. Bij deze nog eens een dikke merci voor Katrien (oma Sterre), 

Lien (mama Ella, Ava en Kobe), Rebecca (mama Hannelore en Thomas) en Hilt.  

Vrijdag 16 december (13u15 – 15u30) vindt het volgende atelier plaats. Wij zijn op zoek naar 
ondersteunende handen. De link naar de doodle is http://doodle.com/poll/3yz8m48ch98w77q6 
Invullen en opslaan indien je wenst te ondersteunen. Dank bij voorbaat!  
Data van de ateliers: 

Vrijdag 16 dec. ‘16 Vrijdag 13 jan. ‘17 Vrijdag 27 jan. ‘17 Vrijdag 10 feb. ‘17 

Vrijdag 10 ma. ‘17 Vrijdag 24 ma. ‘17 Vrijdag 21 apr. ‘17 Vrijdag 5 mei ‘17 

Vrijdag 19 mei ‘17 Vrijdag 9 juni ‘17 Vrijdag 23 juni ‘17  

 
Aangekondigde evacuatieoefening en vervolg 

Vrijdag 16 december zal er tijdens de voormiddag een evacuatieoefening gehouden 

worden met de ganse school. De sirene van de school zal dan ook ingeschakeld 

worden. Deze verplichte oefeningen zijn een must en we proberen die steeds zo 

kindvriendelijk mogelijk te brengen.  

In de komende dagen zullen de klassen elk afzonderlijk geïnformeerd worden door de leerkracht. 

Pictogrammen worden gezocht, gelezen en besproken. Het doel van de oefening wordt gekaderd en 

op donderdag 15 december zullen we ook allen samen naar het alarm luisteren. Mochten er nadien 

kinderen nare gevolgen van hebben (enge dromen of iets anders), laat het ons dan zeker weten. 

Het is héél belangrijk dat alles goed gekaderd wordt naar de kinderen toe. Voor februari volgt er 

dan een onaangekondigde evacuatieoefening om na te gaan of alle richtlijnen goed blijven hangen 

zijn en we niet enkel onder het ‘geleerde’ goed kunnen evacueren. Deze oefeningen worden 

geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Later dit jaar zullen er op geregelde tijdstippen 

onaangekondigde oefeningen blijven gebeuren. Een evacuatieoefening moet een routine zijn die op 

een rustige doch gestructureerde manier kan plaatsvinden.  

 
Middagmoeder gezocht 
Daar onze middagmoeder Kissi nog steeds afwezig is, zijn wij nog altijd op zoek naar vervanging 

voor de middagen. Mocht je ons één keer (of meerdere keren) uit de nood kunnen helpen, dan héél 

graag! Zo geraak je op de doodle en kan je je naam invullen (wel opslaan na het invullen!): 

http://doodle.com/poll/k698gb5zyk6762te 

De middagbewaking loopt van 12u30 tot 13u15. Doel: toezicht houden op de speelplaats terwijl 

leerkrachten even eten en overleggen met elkaar. Mochten er zich ruzies voordoen, dan kan je 

steeds de leerkrachten inschakelen. Dank bij voorbaat! 

 

Forum stond open voor ouders in het teken van “iedereen helpt iedereen”… 
Op vrijdag 9 december kwamen heel wat ouders kijken en luisteren naar de optredens, maar ook 

bieden op de zelfgemaakte werken van de kinderen. De opbrengsten schenken we aan ‘Het 

Paggaderke’. In de eerste graad deden ze een voorstel om voor dit goede doel centen in te 

zamelen. Dank aan iedereen om een bijdrage te doen!!! 

Het volgende forum dat open staat voor ouders vindt plaats op vrijdag 20 januari 2017. Wij 

zetten dan onze deuren open voor het publiek! Vooropgestelde data: 

Start forum: 

14u45 

  Vrijdag 20 jan. ‘17 

Vrijdag 17 feb. ‘17 Vrijdag 17 ma. ‘17 Vrijdag 28 apr. ‘17 Vrijdag 2 juni ‘17 

 

Schoolfeest 
Er zijn al een aantal leuke voorstellen binnengekomen, maar er mogen er nog meer 

komen. Hoe groter het aanbod, hoe meer keus en mogelijkheid om na te gaan of 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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dingen passen binnen ons budget.  

Mocht je nog voorstellen hebben om warme, gezellige dingen te doen/eten/beleven/… laat het dan 

zeker weten bij Sofie Vaneerdewegh of Fabienne. Verder kan je de papieren aan de  

schoolfeestbrievenbus (in de gang van de lager school) invullen en posten. Dit nog tot en met 16 

december 2016. Dank bij voorbaat!  

 

Freinetcafé 
Woensdag 14 december vindt het Freinetcafé weer plaats. Er kan over heel wat dingen vrijblijvend 

gesproken worden, maar er is ook een nieuwe pijler waar we over zullen discussiëren en waar we 

ideeën en bedenkingen bij kunnen plaatsen. “Ensemble together” staat in de schijnwerper. 

Onderaan de nieuwsbrief kan je hierover al wat lezen en kan je voorbereid deelnemen aan het 

gesprek. 
 Woe 14/12 Vr 13/01 Woe 22/02 

Vr 10/03 Woe 19/04 Vr 12/05 Woe 14/06 

Meedoedag 2,5-jarigen 
Woensdag 21 december zal De Oranje-poezen-klas openstaan voor de kleuters die na 

de kerstvakantie 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 

kerstvakantie mag starten en geïnteresseerd is in onze school, geef hen dan zeker deze 

datum en activiteit door. Onze bijna-Steltlopers mogen een halve dag komen proeven van het 

klasgebeuren. 

 

Smartboard 
De tweede graad zal op woensdag 21 december een smartboard mogen ontvangen voor hun klas. 

Zij zitten er al een ganse tijd op te wachten. Hun geduld wordt dus beloond. Wij hopen dat de 

eerste graad volgend schooljaar ook deze kans krijgt, maar dat is nog afwachten want ook de 

stadscenten zijn niet onuitputtelijk. 

 

Klanken uit de werkgroepen 
 

 

Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
Kleurenproject 
Onze kleurenkrant kan je bewonderen in ons toonhuis.  

Project trein 
Wij gingen vrijdag op uitstap naar het treinmuseum. We reden er met de passagierstrein naartoe 

en zagen een echte goederentrein. In het museum zagen wel heel veel treinen: zowel heel oude als 

moderne treinen. Wisten jullie dat dankzij de treinen de klok overal gelijk gezet is?! 

We hebben nog veel meer interessante dingen geleerd en gezien. Deze week werken we ons 

project af.  

Oudercontact 
Donderdag 22 december is het oudercontact voor ouders alleen. Een doodle volgt. 

 

De ruimteklas: De Ruimtewezens en de Astronauten -K02 
Schoenideeën 
Jullie weten ondertussen dat we door het onderzoeken van ‘Ijs’ gekomen zijn tot het uitwerken van 

gekke schoenideeën. Ik zet ze hier alvast even op een rijtje: Veters leren binden van een 

veterexpert uit onze klas en hiermee een brevet verdienen, bloemstukjes maken en de schoen 

gebruiken als bloempot, een lange slang bouwen met schoenen, van deze schoenen rolschaatsen 

maken… Dat zijn bij mijn weten allemaal fantastische schoenideeën. Wij zijn hier volop mee bezig! 

Kerstfeest 
Ook via deze weg wil ik nog even kort uitleggen wat nu precies de bedoeling is van ons ‘kerstfeest’. 

We gaan met z’n allen op bezoek in het rusthuis Ten Hove in Mol om daar de mensen gelukkig te 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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maken. De kinderen mogen er het kerstverhaal uitbeelden en daarvoor hebben we engeltjes nodig, 

mama en papa (Maria en Jozef), herders, schapen en een ezel. Ook gaan we kerstkaarten 

tekenen/maken en deze uitdelen aan de mensen in het rusthuis. Om ons bezoek af te sluiten 

zingen we samen een kerstliedje. 

Het vervoer is alvast geregeld. We vertrekken hier op school om 12.45u. 

Wij zullen niet tijdig terug op school geraken. De kleuters zullen pas om 16.00u toekomen op 

school. 

Oudercontact 
Het oudercontact zal door gaan op dinsdag 20 december en woensdag 21 december. Hiervoor is 

een doodle aangemaakt. Gelieve deze doodle zo snel mogelijk in te vullen. 

 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Ketnet Koekenbak 
Woensdag kunnen jullie ons vinden op de wekelijkse markt van Westerlo. Dit van ongeveer 9u30 

tot 10u30. We zullen er zelfgemaakte speculaasjes, kokoskoekjes en gewone koekjes verkopen. De 

opbrengst gaat naar VZW Pagadderke.  

Vrije onderzoekjes 0.2 
Er werden de afgelopen weken weer heel wat leuke dingen getoond in de praatronde. Hier wilden 

de kinderen wel een vrij onderzoekje over doen. Sommige kozen al een onderwerp, andere krijgen 

hier maandag nog de tijd voor. Tijdens de vrije werktijd (op maandag en woensdag) werken we aan 

deze nieuwe VO's. Na de vakantie kunnen we weer een aantal uitstappen plannen: naar een 

eierbedrijf en naar de bakker staan al op ons lijstje.  

Zijn er misschien mensen die ons wat meer kunnen vertellen over Australië? Of ken je iemand die 

hierover wil komen spreken in de klas? Laat gerust iets weten. 

De lijst met de VO's krijg je zo snel mogelijk toegestuurd.  

Taal 1ste leerjaar 
Onze Gummibeertjes moeten nog slechts twee letters leren: w en g (en de tweede ei en au). We 

hopen deze voor de vakantie geleerd te hebben. Een dikke pluim voor alle Gummibeertjes! 

Gelieve ook in de vakantie het lezen regelmatig te onderhouden. Het zou jammer zijn moesten hun 

inspanningen van de afgelopen maanden verloren gaan. Na de kerstvakantie komen ook voor hen 

de avi-testjes eraan.  

Hoekenwerk 
Na de vakantie starten ook wij, net zoals de 2de en 3de graad, met hoekenwerk. De kinderen 

zullen dan geen vaste plaatsen meer hebben. Naargelang het werk dat ze gepland hebben, gaan ze 

in een bepaalde hoek zitten. Zo zullen de kinderen van het 1ste en het 2de meer door elkaar zitten, 

elkaar kunnen helpen, aanvullen, ondersteunen,... 

De kinderen kunnen dus best een pennenzak meebrengen, zodat ze hun potloden, gom,... 

gemakkelijk van de ene naar de andere plaats kunnen meenemen.  

 

De Dierentuin: De Koala’s en De Hertjes-GR2 
 

Het Wilde Woud: De Tijgers en De Woudlopers -GR3 
Ruilkast 
Dinsdag zijn Ninne en Merel in de Kringloopwinkel in Geel een kast gaan uitkiezen. 

Vrijdagnamiddag is onze ruilkast geleverd door de Kringloopwinkel. We kregen deze volledig gratis 

met de levering erbij. De volgende weken maken wij deze helemaal gebruiksklaar. Voor de 

kerstperiode zal onze ruilkast dan in werking treden. Wie nog verfoverschotten heeft die wij kunnen 

gebruiken of er zijn mensen die graag mee willen helpen met dit project, laat zeker iets weten aan 

Senne. 

Project ‘Recyclage’ 
Wie in onze klas is binnen geweest, zal het al gemerkt hebben. Het lijkt een beetje 

op een containerpark. Dit heeft alles te maken met ons nieuwe project recyclage. 

Van hernieuwbare energie en kerncentrales tot voedselverspilling. Alles wordt door 

ons onderzocht.  

Een drukke week 
Deze week is druk voor Het Wilde Woud. Als voorbereiding op het middelbaar zitten we elke dag 

met een brevet, een dictee of een toets. Thuis alles goed voorbereiden is dus de boodschap. Veel 

succes!  

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

Algemeen Woe 14/12 

Vr 16/12 

Do 22/12 

Vr 23/12 

 

 

Freinetcafé 

Atelier 

Kerstfeest voor kinderen 

Kerstfeest voor kinderen 

Werkgroepen    

Eerste kleutergroep Di 20/12 

Woe 21/12 

Do 22/12 

 Binnenspeeltuin MPI 

Meedoedag 2,5-jarigen 

Kleuterbespreking 

Tweede kleutergroep Di 13/12 

Di 13/12 

Di 20/12 

Di 20/12 

Woe 21/12 

 Zwemles 

CC ‘Schots en scheef’ 

Vrij zwemmen 

Kleuterbespreking 

Kleuterbespreking 

Eerste graad Di 13/12 

Woe 14/12 

Di 20/12 

 Zwemles 

Markt Westerlo 

Vrij zwemmen 

Tweede graad Do 15/12 NM                        De Betties 

Derde graad Ma 12/12       Infoavond studiekeuze 6de lj. 

 

 

 

 

Ensemble together 

In De Steltloper gaat iedereen samen op pad. Zo komen ze in contact met de kinderen van de klas, 

maar ook met de kinderen van de school, de leerkrachten, de ouders, mensen uit de omgeving ... 

Ze leren van, met en aan elkaar. In de Steltloper gaan we er trouwens van uit dat we als 

volwassenen ook heel veel van de kinderen kunnen leren. Ieder individu krijgt de kans om binnen 

en buiten de school zijn steentje bij te dragen.  Ze zetten samen acties op, krijgen de kans om 

samen dingen te ontdekken en ondernemen. Ze leren meevoelen met de ander, elkaar zien en 

begrijpen. De leerkracht heeft hierin een begeleidende rol.  

Naast de leerkrachten, hebben ook de ouders een belangrijke rol in dit proces. We hopen dat zij dit 

opvoedingsproject willen doortrekken. Hoe meer we op dezelfde lijn zitten, hoe meer winst dit 

betekent voor het kind.   

Door ergens samen aan te werken leren ze samenwerken alsook respect hebben voor elkaar.  We 

maken samen school.  

Hoe komt dit voor in onze werking:  

 Correspondentie 

 VO/project 

 Inclusie 

 Leesouders     

 Betties 

 Atelier 

 Forum 

 Klasraad/schoolraad 

 

Wat zal ik schrijven over 'ik' 

'ik' ben een deel van 'jij' 

en 'jij' bent 'ik' door dik en dun 
Toon Hermans 

http://desteltloper.sbsgeel.be/


    Stedelijke Freinetschool De Steltloper   •   Zammelseweg 29   •   2440 Geel   •   tel  014 566 540     pagina 6 van 8 

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

December 
 

MAANDAG  12 Nieuwsbrief 

DINSDAG 13 Zwemles KO3+GR1 KO2 CC NM 

WOENSDAG 14 Freinetcafé Tandemlezen GR1 markt Westerlo 

DONDERDAG 15 
Brandalarm 

beluisteren 
GR2 Betties KO2 inclusie MPI 

VRIJDAG 16 Evacuatieoefening Atelier 

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18  

MAANDAG 19  

DINSDAG 20 
Vrij zwemmen 

KO3+GR1 
KO1>MPI 

KO2 

kleuterbespreking 

WOENSDAG 21 Meedoedag 2,5-jarigen KO2 kleuterbespreking 

DONDERDAG 22 Lager school schaatsen KO1 kleuterbespreking 

VRIJDAG 23 Kerstfeest/forum voor de kinderen 

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26 Kerstvakantie 

DINSDAG 27  

WOENSDAG 28  

DONDERDAG 29  

VRIJDAG 30  

ZATERDAG 31  

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Januari 
 

ZONDAG 1  

MAANDAG 2  

DINSDAG 3  

WOENSDAG 4  

DONDERDAG 5  

VRIJDAG 6  

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9 Nieuwsbrief Rapportbespreking GR1 -2 -3 

DINSDAG 10 Zwemles KO3+GR1 Rapportbespreking GR1 -2 -3 

WOENSDAG 11 Rapportbespreking GR1 -2 -3 

DONDERDAG 12  

VRIJDAG 13 Freinetcafé Atelier 

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15  

MAANDAG 16 GR1 CC NM 

DINSDAG 17 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 18 Stuurgroep 

DONDERDAG 19 Schoolraad 

VRIJDAG 20 Forum open voor ouders 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23 Nieuwsbrief 

DINSDAG 24 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 25 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 26  

VRIJDAG 27 Atelier 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  

DINSDAG 31 Zwemles KO3+GR1 KO1>MPI 
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Februari 
 

WOENSDAG 1  

DONDERDAG 2 Grootouderdag Schoolraad 

VRIJDAG 3 Forum voor de kinderen 

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6 Nieuwsbrief 

DINSDAG 7 Vrij zwemmen KO3+GR1 GR3 CC NM 

WOENSDAG 8 Lokale verlofdag 2 

DONDERDAG 9  

VRIJDAG 10 Atelier GR3 CC NM 

ZATERDAG 11 SCHOOLFEEST    SCHOOLFEEST    SCHOOLFEEST    SCHOOLFEEST 

ZONDAG 12  

MAANDAG 13  

DINSDAG 14 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 15 Stuurgroep 

DONDERDAG 16 Schoolraad 

VRIJDAG 17 Dikke truiendag Forum open voor ouders 

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 Nieuwsbrief 

DINSDAG 21 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 22 Meedoedag 2,5-jarigen Freinetcafé 

DONDERDAG 23  

VRIJDAG 24 Carnavalsfeest/forum voor de kinderen 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26  

MAANDAG 27 Krokusvakantie 

DINSDAG 28  
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