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Nieuwsbrief van 12 september 2016 

Allerlei 
 

Nieuwe Steltlopers in de spotlights    
Op 1 september mochten we weer nieuwe Steltlopers ontvangen: 

KO1 (12 kls.): Kobe R., George S., Illiano S., Joske Fien W., Norah W. 

KO2 (23 kls.): Ava R. 

GR1 (20 lln.): Ella R. 

        GR2 (25 lln.): Mathias T., Kobe V., Sanne W. 

                 GR3 (25 lln.) 

We hopen dat de kinderen zich vlug thuis voelen op onze school en dat ook hun ouders hun draai 

vinden binnen onze werking. Welkom aan iedereen!!! 

 
FreiNET en SUNDEEPP 
Freinet is weer stevig aanwezig in de klassen. Daar ook SUNDEEPP een krachtig thema is dit jaar, is 

het leuk om met de naam Freinet te spelen. Freinet is aanwezig en we werken NET. Als we 

deze dingen samentrekken, komen we uit bij FreiNET! Voor wie het nog niet moest gehoord 

hebben tijdens één van de voorbije infoavonden, SUNDEEPP staat voor: Stofvrij, Uitnodigend, 

Nuttig, Doelgericht, Eigenheid, Evoluerend, Praktisch, Punctueel. 

 

Alfabetcode 
Deze methode is bedacht door Eric Moonen. Ze zet aan tot beter lezen en schrijven. Wij willen 

scholen bezoeken die hier al een tijd mee aan de slag zijn gegaan en ons meer over de 

praktijk en de resultaten kunnen vertellen. We gaan dit werk niet alleen doen, maar we 

willen ook ouders de kans geven om dit mee te onderzoeken. We starten hier binnenkort 

een werkgroep voor op. Wie al wat informatie wenst op te zoeken, kan op volgende site terecht: 

http://www.alfabetcode.be/de-alfabetcode-film/ 

Met de kleuters en de eerste graad gaan we binnenkort al oefeningen doen die de fijne motoriek 

bevorderen. Ook oefenboekjes worden besteld zodat we zelf al wat praktijkgericht kunnen oefenen. 

 

Classe unique 
Ook hiervoor willen we een werkgroep oprichten die mee scholen gaat bezoeken om de praktijk te 

observeren en meer te horen over de ervaringen. In de kleuterschool zullen er tijdens namiddagen 

al momenten aangeboden worden waarop kinderen van alle leeftijden door en met elkaar 

zullen kunnen spelen/leren. 

Voor beide werkgroepen komt er binnenkort een doodle die kan ingevuld worden.   
 

Kleine diepvries gezocht 
We zijn op zoek naar een kleine diepvries voor de school. Wie er één staan heeft (model van een 

kleine koelkast) en er niets mee doet, mag altijd een seintje geven. Wij kunnen die 

gebruiken om de gelzakjes, die we nodig hebben bij ernstige verstuikingen/bulten, in te 

leggen. Verder kunnen ook andere zaken ingevroren worden zoals traktaties voor 

verjaardagen, zelfgemaakte soep met groenten uit de tuin, een waterexperiment, ... 

Melden bij Fabienne aub! Dank u! 
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http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Forum open voor ouders 
Onze forums vinden dit schooljaar alle veertien dagen plaats. Twee keer in de maand komen alle 

kinderen samen om dingen te delen, te tonen, te … Eén keer in de maand stellen we het 

forum ook open voor ouders. De eerste keer komen we alleen met de kinderen samen. De 

tweede keer zijn jullie van harte welkom. Noteer alvast vrijdag 7 oktober in je agenda. Om 

14u45 ben je welkom in de turnzaal. De data waarop jullie uitgenodigd zijn, vind je in 

onderstaand schema. Natuurlijk kan er wegens omstandigheden altijd een verandering in het 

schema optreden. Hier worden jullie dan van op de hoogte gebracht. 

Vooropgestelde data: 

Vrijdag 7 okt. ‘16 Donderdag 10nov. ‘16 Vrijdag 9 dec. ‘16 Vrijdag 20 jan. ‘17 

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

 
Prijzen allerlei 
Bij deze som ik nog graag de eenheidsprijs op van enkele zaken waarvoor je betaalt op school. 
Onderwerp 

Prijs 
 Onderwerp Prijs 

Drank €0,50  Koeken €0,30 

Remgeld (middag) €0,20  Soep (winterperiode) €0,50 

Opvang  €0,82 per begonnen 

half uur 

   

 
Schoolrekeningen digitaal 

Vanaf dit schooljaar zullen de schoolrekeningen digitaal doorgestuurd worden. Jullie 

kunnen blijven zien wat er verbruikt is door je kind(eren). Gelieve de rekeningen steeds 

mee te controleren en bij fouten contact op te nemen met onze secretaresse Lies 

lies.dekort@geel.be  

Wie via domiciliëring wil betalen, kan dat bij de bank in orde brengen. Ook dan krijg je nog steeds 

een overzicht van het verbruikte. 
 
Problematische afwezigheden 
Het Ministerie heeft de wetgeving inzake afwezigheden verstrengd. Leerplichtige kinderen moeten 

voortaan vanaf 5 halve dagen afwezigheid als “problematisch afwezig” doorgegeven worden aan 

het CLB. Bijkomende afwezigheden kunnen leiden tot schrapping van kindergeld en/of 

schooltoelagen. 
Gelieve onderstaande goed op te volgen: 

-afwezigheden van meer dan 3 dagen: altijd bewijzen met een doktersbriefje! 

-afwezigheden die kort of onverwacht zijn: afwezigheidskaarten gebruiken (gekregen na de 

infoavond). Deze briefjes alleen gebruiken voor afwezigheden die minder dan drie dagen duren. 

Briefjes, van dokter of zelf geschreven, direct na afwezigheid inleveren!!! 

Gelieve hier goed rekening mee te houden! 

 

Secretariaat 
Het secretariaat wordt bemand door Lies Dekort en dit op dinsdagnamiddag en op 

donderdag de ganse dag. U kan Lies bereiken via mail lies.dekort@geel.be of telefonisch op 

het nummer 014/56 65 42. 

Momenteel is Lies met verlof tot en met 22 september.   
 
Facultatieve verlofdag 
Vrijdag 30 september is de school gesloten wegens facultatieve verlofdag. 

Die dag is er ook geen opvang voorzien! 

 
Dag van de sportclub 

Woensdag 14 september is het dag van de sportclub. Wie bij een sportclub zit, mag 

in sportkleren naar school komen. We zullen een foto maken en jij kan je sport zo 

promoten! 

 
Verkeersweek 
De verkeersweek loopt van 16 tot en met 22 september. Mocht het voor jezelf een initiatief 

zijn om eens anders om te gaan met het vervoer, zet deze week dan zeker in je agenda. 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:lies.dekort@geel.be
mailto:lies.dekort@geel.be
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Onze derde graad gaat met de fiets naar de verkeersdag in Veerle-Laakdal en dit op dinsdag 20 

september. Zij dienen dus een fiets bij te hebben die volledig in orde is! 
 
Atelier begeleiden 
Het atelier nemen we dit schooljaar ook om de veertien dagen op. Tijdens ateliers zitten de 

kinderen ‘school unique’: alle leeftijden zitten dan door elkaar en leren zo met elkaar omgaan. 

Bij deze ateliers hebben we ondersteuning van ouders en grootouders nodig. Wie zich geroepen 

voelt om aan een atelier deel te nemen, moet meer dan een week op voorhand zijn naam 

doorgeven. Voor wie dit moeilijk is, willen we een uitzondering maken.  

We hebben de ateliers in 7 grote blokken verdeeld:  

  - Groene vingers 

  -  Beweeg met dat lijf 

  -  Huis- en keukenactiviteiten 

  -  Lekker creatief 

  -  De wereld en ik 

  -  Multimedia 

  -  Muziek en toneel  
Huis Perrekes, het MPI, de buurt, Ateljee Hagelbos, … zij allen zitten ook verweven in onze ateliers, 

alsook onze grootouders. 
Data van de ateliers: 

Vrijdag 14 okt. ‘16 Vrijdag 28 okt. ‘16 Vrijdag 18 nov. ‘16 Vrijdag 2 dec. ‘16 

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  

 

Klasnamen 
Onderaan bij de klassen zal je zien dat er heel wat klasnamen zijn aangepast. Weet je niet 

wat de klasnaam is, geen nood, de graad staat er ook bij vermeld.  
 
Brieven info 
Gelieve het mapje met de informatieve brieven zo snel mogelijk in te vullen en deze terug mee te 

brengen naar school. Je kan ze afgeven bij de klasleerkracht of op het secretariaat. De verwerking 

zal wel even op zich laten wachten daar de secretaresse afwezig is tot 25 september. 

 
Sportdagen SVS 
Op woensdagnamiddagen gaan de sportdagen van SVS (stichting Vlaamse sportdagen) door. Voor 

deze sportdagen moet je op voorhand inschrijven. Ook zorgen de ouders zelf voor het 

vervoer van de kinderen tot op de sportdag. Mocht je er echt niet geraken, laat het dan 

weten aan turnjuf Noortje vanhirtumnoortje@hotmail.com en zij zal nagaan of er een 

andere oplossing mogelijk is. De brieven voor deze sportdagen worden op voorhand 

meegegeven. Wie wenst in te schrijven, geeft de inschrijving direct terug mee naar school. In 

onderstaand schema alvast een overzicht van deze dagen. 

Datum activ. activiteit plaats doelgroep 

12/10/2016 Korfbal Punt GKC 2 en 3e graad 

19/10/2016 Voetbal 4-4 Leunen 2 en 3e graad 

26/10/2016 Gymland St.-Aloysius 1e lj 

23/11/2016 Hockey St.-Aloysius 3e graad 

07/12/2016 Hockey St.-Aloysius 2e graad 

18/01/2017 Trefbal St.-Aloysius 2e graad 

15/02/2017 Netbal St.-Aloysius 3e graad 

08/03/2017 Zwemmarathon diepzwemmers zwembad 1-2-3e graad 

22/03/2017 Danone Cup Leunen 3e graad 

26/04/2017 Rollerhappening Leunen 1-2-3e graad 

10/05/2017 dans  St.-Aloysius 1-2-3e graad 

31/05/2017 Duathlon Leunen 2-3e graad 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:vanhirtumnoortje@hotmail.com
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Buitenschoolse opvang “De Bengelbende” van Geel (flyer in bijlage mail) 
Voor- en naschools + woensdagnamiddag: € 0,82 per begonnen half uur.  

Vakantiedagen: 

Opvang minder dan 3 uur : € 4,65 

Opvang tussen 3 en 6 uur : € 7,00 

Opvang meer dan 6 uur :    € 12,25 

Verder kennen we een vermindering van 25% toe bij gelijktijdigheid van kinderen  uit eenzelfde 

gezin. Voor mensen met een beperkt inkomen is er het sociaal tarief. 

Aanpassingen gebeuren pas in januari 2017.  

 

Christine Heylen | Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang  

Sector Burger en Welzijn | BKO De Bengelbende 

Burgstraat 25, 2440 Geel 

014 56 73 45 

christine.heylen@geel.be 

bengelbende@geel.be 

 

Klanken uit de werkgroepen 
Stuurgroep 
Onze eerste vergadering vindt plaats op woensdag 5 oktober om 8u50 in het bureel van Fabienne.  

Persgroep 
Ook wij vliegen er al in. Woensdag 14 september staat onze eerste vergadering al op de agenda. 

Wil je er graag bij zijn? Graag een mailtje naar dorien_de_haes@hotmail.com 

 

Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
Onze klas 
In ons klas kwamen er nieuwe instappers bij: welkom aan Illiano, Kobe, George, Joske Fien en 

Norah. Alle kleuters gingen op ontdekking in onze klas, want die kreeg een heel nieuwe look. De 

kleuters speelden en werkten erop los. Er werd al geverfd, gestempeld, geplakt, met de pritt-bals 

geverfd,… 

Ook in de poppenhoek werden we af en toe een dokter, verpleger,… Met onze houten latten 

bouwden we een ijsjeskraam en een kasteel.   

We hoorden lawaai en gingen op het geluid af. Er was een werkman tegels in de nieuwe keuken 

aan het plaatsen. We gingen ook op wandel naar de diertjes en voor Jens een mixer halen bij Leen 

(kinderverzorgster) thuis.  

Oproep: 
Wij zijn opzoek naar shorts voor jongens en meisjes. Lange broeken hebben we voldoende.  

 

De ruimteklas: De Ruimtewezens en de Astronauten -K02 
De nieuwe klasnaam groeit uit tot een project! 
Bij deze zijn wij met z’n allen zeer goed gestart aan het nieuwe schooljaar. Een nieuwe groep wil 

zeggen nieuwe ideeën en die nieuwe ideeën zijn een feit!  

Tijdens het brainstormen over een nieuwe klasnaam werd gezegd: “Misschien kunnen we de maan 

en de sterren zijn?” Al snel werd de focus gelegd op de ruimte en dit werd het resultaat. Ik ben 

alvast trots op de Ruimtewezens en de Astronauten. 

PROJECT ‘De Ruimte’ 
Een eerste onderzoek vond al plaats op de tweede schooldag. Kinderen brachten boeken mee over 

de ruimte en vertelden hierover in de praatronde. Zo werd ons eerste onderzoek gestart door 

informatie op te zoeken in de ruimteboeken. Al zeg ik het zelf: “Wij zijn goed bezig!” Laat die 

ideeën omtrent dit onderwerp maar komen! 

Een vlot bouwen!  
Ook een tweede idee werd een interessespoor in de klas. Iemand van de kleuters vertelde tijdens 

de praatronde vol lof over het bouwen van een vlot, waarbij een andere kleuter dadelijk begon na 

te denken over welk materiaal we het best kunnen gebruiken? Of waar we het vlot kunnen 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:christine.heylen@geel.be
mailto:bengelbende@geel.be
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uittesten? Misschien in een zwembad? … Een tweede boeiend onderzoek volgt bij deze. 

Naamherkenning 
Deze week hebben de kinderen ook al opgemerkt dat hun persoonlijke bakje, kapstok en 

boekentassenhokje gelabeld zijn met hun naam in ‘drukletters’. De bedoeling is dat de kinderen 

hun eigen naam leren herkennen. Daarom hebben we ook al via een activiteit kunnen oefenen op 

het schrijven van onze naam en voor de jongste kleuters op het herkennen van de letters. En dat 

lukte al best goed! 
 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Uitstap boerderij 
Op donderdag 22 september gaan we de ganse dag op uitstap. We trekken naar 't Struisvogelnest. 

De interesse in struisvogels en struisvogeleieren was de voorbije week erg groot. Dat mochten we 

dus niet zomaar laten voorbijgaan, dus trekken we er de hele dag op uit. Wie wil ons die dag 

vergezellen en ervoor zorgen dat we ter plaatse raken? Laat zo snel mogelijk iets weten.  

 
Scholencross 
Naar jaarlijkse gewoonte staat op 27 september de scholencross weer op onze agenda. Supporters 

zijn dan van harte welkom! Het juiste uur laat ik jullie zo snel mogelijk weten.  

Vrij lezen 
Dinsdag en woensdag staat het vrij lezen gepland. Leesouders/-grootouders mogen zich nog altijd 

aanmelden.  

 

De Dierentuin: De koala’s en de hertjes-GR2 
Zwemmen 
Op dinsdag 13 september 2016 starten we met onze eerste zwemles. We 

denken er allen aan om onze rugzak te vullen met zwemkledij. Een 

zwembrilletje is voor velen ook handig. Zo pikken onze ogen niet te hard! 

Onderzoek 

Na iets meer dan een week zijn er al heel wat kinderen begonnen aan een 

vrij onderzoek. Er worden al heel wat dieren onder de loep genomen. Zeer binnenkort kunnen we al 

genieten van de eerste resultaten.    

 

Het Wilde Woud: (naar de onderverdeling zoeken we nog)-GR3 
Een nieuwe klasnaam  
De Vinnige Viskom is niet meer. Vanaf nu gaat de derde graad verder onder de naam: Het Wilde 

Woud. De klas werd reeds omgetoverd tot een heus woud met slangen, lianen en apen. De 

groene mat doet dan weer denken aan een grastapijt. De hele klas werd in een nieuw 

jasje gestoken. Zo is er ook de iHELP waardoor iedereen van de klas zijn steentje bijdraagt 

om de klas proper te houden. Het Wilde Woud wilt dus niet zeggen het rommelige woud. 

Ook bij ons in de klas gaan we volledig SUNDEEPP!  

Bonjour, ça va? 
Het vijfde leerjaar is gestart met Frans. Als we nu een Fransman tegenkomen die wil weten hoe het 

met ons gaat, kunnen wij perfect antwoorden. Ook onszelf voorstellen hebben we al aardig 

onder de knie. Het zesde werkte dan weer verder rond hobby’s en het werkwoord faire. 

Wie wil weten wat dit woord wil zeggen, moet het maar eens vragen aan één van onze elf 

schooloudsten. Het is leuk om een andere taal te leren, maar toch niet altijd even 

gemakkelijk.  

De klasblog 
Elke dag kan je volgen wat er in het Wilde Woud gebeurt. Dit allemaal op onze klasblog. Als je surft 

naar hetwildewoud.weebly.com zie je elke dag aan wat er gewerkt is in de klas. Ondertussen 

staan er al tekstjes op van de leerlingen, foto’s van de vrije werktijd, vrije teksten en nog veel 

meer. Hier blijft het niet bij, je hebt de kans om zelf reacties te plaatsen op al de leuke dingen die 

je ziet. Zo kunnen de leerlingen online berichtjes plaatsen over de werkjes van andere leerlingen. 

Zeker de moeite waard om eens te kijken op de enige echte klasblog van het Wilde Woud.  
Geen sportdag 
In de nieuwsbrief van augustus stond vermeld dat de derde graad een sportdag heeft in september. 

Dit was een vergissing. De sportdag van de scholengemeenschap vindt pas plaats op 26 juni 2017 

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

Algemeen Zo 18/09  

 

BRUNCH 

Persgroep 

Stuurgroep 

Woe 14/09 

Woe 05/10 

 

08u50 

Ledenvergadering 

Ledenvergadering bureel 

Eerste kleutergroep Di 20/09  Binnenspeeltuin MPI 

Tweede kleutergroep    

Eerste graad Do 22/09 

Di 27/09 

Woe 28/09- 

Do 29/09 

 Uitstap ‘t Struisvogelnest 

Scholencross 

KAMP 

Tweede graad Di 13/09 

Di 20/09 

 Zwemles 

Zwemles 

 

Derde graad Di 13/09 

Di 20/09 

 

         Zwemles 

Verkeersdag Veerle-Laakdal 

FIETS meebrengen 
 

September 
 

MAANDAG 12  

DINSDAG 13 Zwemles GR2+GR3 

WOENSDAG 14 Persgroep ledenvergadering 

DONDERDAG 15 Schoolraad 

VRIJDAG 16 Forum voor de kinderen 

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18 BRUNCH 

MAANDAG 19  

DINSDAG 20 Zwemles GR2 Verkeersdag GR3 KO>MPI 

WOENSDAG 21  

DONDERDAG 22 GR1: 't Struisvogelnest 

VRIJDAG 23  

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26 GR3 Durbuy 

DINSDAG 27 Cross GR1 GR3 Durbuy 

WOENSDAG 28 Kamp GR1 GR3 Durbuy 

DONDERDAG 29 Kamp GR1 GR3 Durbuy  

VRIJDAG 30 GR3 komt naar huis Lokale verlofdag 1 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Oktober 
 

ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3  

DINSDAG 4 
GR2+3 zwemles 

KO>MPI 

WOENSDAG 5 Vergadering stuurgroep 8u50 

DONDERDAG 6 Schoolraad 

VRIJDAG 7 Forum open voor ouders 

ZATERDAG 8  

ZONDAG 9  

MAANDAG 10 MDO GR2 

DINSDAG 11 GR2+3 zwemles 

WOENSDAG 12  

DONDERDAG 13 MDO GR1 

VRIJDAG 14 Atelier 

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17  

DINSDAG 18 
GR2+3 zwemles 

KO>MPI 

WOENSDAG 19  

DONDERDAG 20 MDO GR3 

VRIJDAG 21 Forum voor de kinderen 

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG  24  

DINSDAG 25 GR2+3 vrij zwemmen 

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

DONDERDAG 27 MDO KO 

VRIJDAG 28 Atelier 

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31 Herfstvakantie 
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Ons team 
 

                    
Sofie Vaneerdewegh               Leen       Stef Wellens 

KO1                 Kinderverzorgster                Stagiaire BuSo 

 

 

                      
Sofie Goelen                           Dorien De Haes      Katrien Roosen 

KO2        GR1        Ondersteuning 

 

 

                
Jens Adriaens       Senne Heremans 

GR2        GR3 

 

 

                       
Kristel         Charissa         Leen 

RKG        NCZ          NCZ 

  

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Noortje Vanhirtum       Inge Vansant         Hilt Maes 

LO         Zorg en ondersteuning        Ziekteverlof 

 

 

                  
Inge          Paula 

BZW         BZW 

Ateljee Hagelbos       Ateljee Hagelbos 

 

 

                                              
Kissi          Nancy        Peggy 

Middagmoeder       Opvangmoeder       Poetsvrouw 

 

 

                            
Lies Dekort       Els Gilis        Fabienne Luyten 

Secretaresse       Administratief directeur        Pedagogisch coördinator 
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