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Nieuwsbrief van 14 november 2016 

Allerlei 
 

Pedagogische studiedag 
Vrijdag 11 november heeft het team weer heel wat freinetinfo verzameld op de pedagogische 

studiedag in Delft. De week na de doorlichting gaan we alle info aan elkaar doorgeven en 

verwerken naar de school toe. Deze info zullen jullie later ook kunnen lezen. 

 

De Alfabetcode 
Dinsdag 15 november gaan we met de werkgroep “Alfabetcode” en het team naar een infoavond in 

freinetschool TintelTuin in Zoutleeuw. Het is de eerste bijeenkomst van de werkgroep. We krijgen 

info en kunnen deelnemen aan werkgroepen. Na deze dag beginnen we ook met het 

lezen van teksten over deze werkwijze. Info verzamelen, ontleden, bespreken en 

evalueren is van groot belang voor de start van onze nieuwe methode. Later dit schooljaar willen 

we zelf een infoavond vastleggen zodat ook jullie allemaal de kans krijgen om de methode beter te 

leren kennen. 

 

Inspectie 
De voorronde van de doorlichting vond vorige weekplaats. Deze week is het laatste deel van de 

doorlichting aan de beurt. De inspecteurs volgen lessen bij alle leerkrachten 

(momenten zie in de planning onderaan). De focus ligt op wiskunde en muzische 

vorming. Het kwaliteitsonderzoek ligt op onderwijsaanbod en leerbegeleiding. 

Nog even staat al onze aandacht op deze doorlichting gericht, maar daarna is de 

dagelijkse werking weer BIG BUSINESS.  

Er is en was wat stress tijdens de voorbije weken, maar we willen jullie bedanken voor jullie begrip 

hiervoor!  

 
Nieuwe wasbak 

In de gang van de lagere school is men al een tijdje bezig met het plaatsen van een nieuwe 

wasbak. Hopelijk kunnen we deze week de wasbak in gebruik nemen. 
 

 
Atelier 
Vrijdag 18 november (13u15 – 15u30) vindt het volgende atelier plaats. Deze keer gaan we van 

start met de 7 hoofdthema’s. De zeven specificaties moeten nog gekozen worden, maar die maken 

we snel bekend via doodle. Diezelfde doodle kan ook ingevuld worden als je een atelier 

wil helpen begeleiden. Wij zijn op zoek naar ondersteunende handen. Dank bij voorbaat! 

 

Data van de ateliers: 

  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  
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School 

op 

stelten 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Wafelverkoop 
Vrijdag 18 november dozen wafels meenemen!!! 

Je kan nog altijd dozen bijbestellen via de invulstrook onderaan de nieuwsbrief, of mail 

naar sofie.vaneerdewegh@hotmail.com of desteltloper.feestgroep@gmail.com 

 
Inclusie MPI  
Vorig jaar startten we in de kleuterschool inclusie-onderwijs met het MPI. De samenwerking was 

een succes en beide scholen willen deze verderzetten. Maandag 21 november heeft 

Sofie G. overleg met een collega van het MPI. Mogelijkheden worden bekeken en 

afspraken gesmeed. Wat er wanneer zal plaatsvinden, vertellen we jullie in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

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! Vorige week is er al een doodle verstuurd. Bij deze geven we nog graag een keer de link 

mee: http://doodle.com/poll/k698gb5zyk6762te 

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

er zich ruzies voordoen, dan kan je steeds de leerkrachten inschakelen. Dank bij voorbaat! 

 

Freinetcafé 
Woensdag 16 november vindt het freinetcafé weer plaats. Ook deze keer kan er over heel veel 

zaken vrij gepraat worden bij een frisdrank of een tas koffie/thee. Als thema staat er een nieuwe 

pijler op de agenda. Vorig schooljaar deelden we (=het team) mee dat we de pijlers aan het 

herbekijken waren vanuit de dingen die we zagen en voelden. Nu is het aan jullie om mee na te 

denken over hetgeen er gevoeld en beleefd werd. Jullie kunnen meningen geven, aanvullingen 

doen, bedenkingen uiten, … Alles zal genoteerd en later door het team weer herbekeken worden. Er 

zijn in totaal 4 pijlers die besproken moeten worden, dus jullie hebben wel wat om over te praten 

tijdens de volgende bijeenkomsten. Iedereen is weer welkom en in onderstaande kolom kan je 

nagaan wanneer de freinetcafés plaatsvinden. Er wordt steeds gestart als de kinderen in de klas 

zitten en om 10u30 ten laatste wordt er afgerond. (8u45 – 10u30) 

 

Woe 16/11 Woe 14/12 Vr 13/01 Woe 22/02 

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

 

 

Klanken uit de werkgroepen 
Stuurgroep 
Onze volgende vergadering vindt plaats op woensdag 23 november om 20u00 in het bureel van 

Fabienne.  

 

Feestgroep >Wafelverkoop 

Vrijdag 18 november moeten de wafeldozen van onze “WAFELVERKOOP” meegenomen worden. 

Er zijn vijf dozen per kind voorzien, met een maximum van 10 dozen per gezin. 

Tip: Pas je vervoer aan. Zorg er dus voor dat deze dozen veilig meegenomen kunnen 

worden. 

Veel verkoopplezier!!!  

Je kan nog altijd dozen bijbestellen via de invulstrook onderaan de nieuwsbrief, of mail 

naar sofie.vaneerdewegh@hotmail.com of desteltloper.feestgroep@gmail.com 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:sofie.vaneerdewegh@hotmail.com
mailto:desteltloper.feestgroep@gmail.com
http://doodle.com/poll/k698gb5zyk6762te
mailto:sofie.vaneerdewegh@hotmail.com
mailto:desteltloper.feestgroep@gmail.com
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Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
In onze Oranje-poezen-klas willen we graag meer te weten komen over de verschillende kleuren.  

Welke kleur is nu welke?  Deze interesse ontstond na het schilderen van onze klas.  BEDANKT 

MAMA’S EN PAPA’S!!   

 De kinderen mogen iedere dag materialen in de kleuren van de volgende dagen 

meebrengen.  Maandag is onze gele dag, dinsdag is onze rode dag, woensdag blauw, 

donderdag oranje, vrijdag groen. Zo kunnen wij op ontdekking gaan. 
 

 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Vrije onderzoekjes (VO's) 
De kinderen hebben net na de vakantie een onderwerp gekozen dat ze graag willen onderzoeken. 

Jullie hebben normaal gezien ook de lijst doorgemaild gekregen wie welk onderwerp heeft. We 

kunnen dus weer onderzoekend en ontdekkend aan de slag.  

Klasvergadering 
Maandag 21 november zijn jullie allen welkom op onze 2e klasvergadering. We gaan van start 

omstreeks 20u. Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op de voorbije maanden (project dieren, 

leren lezen, hoe is alles verlopen,...) en kijken we wat het schooljaar nog brengt. Vragen mag je 

altijd op voorhand doorgeven. Gelieve aan Griet, Elke (klasouders) of mezelf te laten weten als je 

niet aanwezig kan zijn. Hopelijk tot dan! 
 

Het Wilde Woud: De Tijgers en De Woudlopers -GR3 
Boekentaskast 
Wij zijn opzoek naar Handige Harry’s die ons willen helpen met het maken van onze boekentaskast 

die in de gang gaat komen. Heb je iemand in je familie/vriendenkring of kan je zelf wel met wat 

hout en werkmateriaal overweg? Laat dan zeker iets weten aan Senne.  
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Activiteitenagenda 
Wie Wanneer Startuur Wat 

Algemeen 14-17/11 

Di 15/11 

 

Vr 18/11 

Vr 18/11 

Do 24/11 

Vr 25/11  

 

 

Doorlichting 

Infoavond De Alfabetcode in  

Freinetschool TintelTuin 

Atelier 

Wafelverkoop 

Schoolraad 

Forum voor kinderen 

Stuurgroep Woe 23/11 20u00 Ledenvergadering bureel 

Eerste kleutergroep Do 17/11 

Di 22/11 

 Inspectie bij Sofie        

Binnenspeeltuin MPI 

Tweede kleutergroep Di 15/11 

Do 17/11 

Di 22/11 

 Zwemles 

Inspectie bij Sofie 

Zwemles 

Eerste graad Ma 14/11 

Di 15/11 

Ma 21/11 

Di 22/11 

 

 

20u 

Inspectie bij Dorien 

Zwemles 

Klasvergadering 

Zwemles 

Tweede graad Di 15/11 

Di 22/11 

Do 24/11 

 

NM 

                       Inspectie bij Jens 

                       CC “Kriep” 

                       De Betties 

Derde graad Di 15/11 

Ma 21/11 

         

 

Inspectie bij Senne 

5de lj. onderzoek CLB 
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November 

 

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 Klasvergadering GR1 20u00 

DINSDAG 22 Zwemles KO3+GR1 KO>MPI 
GR2 CC 

toneelvoorstelling 

WOENSDAG 23 Tandemlezen 

DONDERDAG 24 Schoolraad 

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 
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December 
 

DONDERDAG 1 1ste lj. onderzoek CLB op school 

VRIJDAG 2 Atelier 

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4  

MAANDAG 5  

DINSDAG 6 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 7  

DONDERDAG 8 Schoolraad 

VRIJDAG 9 Forum open voor ouders 

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11  

MAANDAG  12 Nieuwsbrief 

DINSDAG 13 Zwemles KO3+GR1 KO2 CC NM 

WOENSDAG 14  

DONDERDAG 15 GR2 Betties 

VRIJDAG 16 Atelier 

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18  

MAANDAG 19  

DINSDAG 20 Vrij zwemmen KO3+GR1 KO1>MPI 

WOENSDAG 21 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 22 Schoolraad GR2 Betties 

VRIJDAG 23 Kerstfeest/forum voor de kinderen 

ZATERDAG 24  

ZONDAG 25  

MAANDAG 26 Kerstvakantie 

DINSDAG 27  

WOENSDAG 28  

DONDERDAG 29  

VRIJDAG 30  

ZATERDAG 31  

 

Wafelverkoop 
 

Via onderstaande strook kan je altijd dozen bij bestellen: 

........................................................................................................................ 

 

 

Ik (naam) ....................................................... , uit klas .......... wil graag (aantal) ........ doos/ 

dozen wafels bijbestellen. 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

