
    Stedelijke Freinetschool De Steltloper   •   Zammelseweg 29   •   2440 Geel   •   tel  014 566 540     pagina 1 van 4 

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

 

Nieuwsbrief van 23 augustus 2016 

Allerlei 
 

We zijn er weer… 
Hallo allemaal! De vakantie loopt stilaan ten einde, maar het lekker weer laat toe te 

dromen van nog twee maanden verlof . Toch is er tijdens deze periode gewerkt op 

school. Er zijn heel wat veranderingen gebeurd en er staan er nog op de wachtlijst 

voor zowel deze maand als volgende maand. We zijn bijna klaar om de schoolpoorten 

te openen en jullie met open armen te ontvangen. Nog even geduld… 

 

“De Steltloper goes FreiNET” 
Deze slogan zullen we een gans jaar met ons meedragen omdat we hier serieus aan 

willen werken.  De naam heeft een dubbele betekenis en we gaan er ook op beide 

fronten mee aan het werk. Wil je er meer over weten, kom dan zeker naar de 

infoavond(en). 

 

Nieuwe leerkrachten en vervangingen      
Ook dit jaar zijn er veranderingen binnen het team. Hilde (GR3) heeft een jaar loopbaanonder-

breking genomen. Zij wordt vervangen door Senne Heremans. Verder 

krijgt Charissa (NCZ) er een collega bij, Leen Verdonck. Noortje neemt 

het kleuterturnen van Lief Cuyvers over. De 12u extra worden ingevuld 

door Inge Vansant en Katrien Roosen. Hilt blijft afwezig tot 30 september. 

De jongste kleuters zullen een gans jaar Sofie Vaneerdewegh als 

leerkracht hebben. Kinderverzorgster An blijft vervangen worden door Leen. 

Secretaresse Ilse wordt vervangen door Greet Oudermans. Vanaf 1 september loopt 

het mailverkeer voor de administratie dus via greet.oudermans@geel.be  

Op foto’s is het nog even wachten tot de recente kiekjes zijn afgeleverd. De foto van Senne willen 

we alvast wel tonen.  

 

Nieuwe Steltlopers 
We mogen weer een aantal nieuwe gezichten ontvangen en dit in verschillende klassen. De 

namen zullen in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.  

We wensen hen, samen met hun ouders, een fijne schoolperiode toe!  

 

Eerste schooldag 
Donderdag 1 september ontvangen we iedereen met open armen. Onze Steltlopers zullen al direct 

een reeks foto’s met nieuwigheden over de school kunnen onderzoeken. Wat hoort waar en bij wie? 

Een raadsel dat nog even geheim zal blijven tot de klasdeuren definitief open gaan, want ja … ze zijn 

even op slot om de nieuwsgierigheid te laten groeien. We starten na de schoolbel met een gesloten 

forum (enkel voor de kinderen dus), maar onze jongste kleuters kunnen zich gaan nestelen in hun 

eigen klas, al dan niet aan de zijde van hun ouder(s) en zo leren zij dan weer afscheid nemen. 

Dit jaar geen samenwerking met de ouders, want onze kinderen zullen hun handen en oren vol 

hebben met nieuwigheden en werkstukken. De Steltloper goes FreiNET! 

SO
S ? 

we zoeken nog een mooie foto 

School 

op 

stelten 
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Infoavonden 
Maandag 5 september om 19u00 gaan we in de turnzaal van start met de algemene infoavond. We 

staan dan even stil bij het nieuwe team, het nieuwe thema, de freinetwerking, onze onderzoeken, 

de verschillende werkgroepen en diens meer. Na het algemene gedeelte blijven de ouders van de 

derde graad nog aanwezig voor de klasinfo bij Senne. 

Ook de andere klassen hebben al snel een klasinfoavond: 

- Vrijdag 2 september om 19u30: GR2 

- Woensdag 7 september om 20u00: Gr1 

- Donderdag 8 september om 20u00: KO1 

- Vrijdag 9 september om 19u30: KO2 

 

Fruit en koeken 
Denk er aan dat wij iedere voormiddag een stuk fruit eten dat van thuis meegebracht 

wordt. Schillen hoeft niet, maar mag. Natuurnoten of groenten mogen natuurlijk ook. Geef 

je een potje mee om het eten in te stoppen, voorzie het dan aub van een naam, vooral in 

de kleuterschool!!! Er komen heel veel dezelfde potjes bij elkaar. Bedankt! 1 september 

dus ook al fruit meegeven! 

 

Turnshirt en turngerief 
Het turngerief moet weer (gewassen) in een turnzak terug mee naar school komen. 

Turnpantoffels met (als het kan) een witte zool, een zwart shortje en de turnshirt van 

school worden in de turnzak aan elke klas bewaard. Nieuwe Steltlopers en leerlingen van 

het eerste leerjaar krijgen binnenkort een turnshirt gratis. Zolang dit shirt nog niet in hun bezit is, 

geef je een ander T-shirt mee in de turnzak. Zoals steeds zorgen de ouders best voor regelmatig 

wassen van het turngerief. Dank u! 

 

Brunch 
Onze feestgroep zorgt op zondag 18 september voor de jaarlijkse brunch. Info 

hierover en de inschrijvingen vind je onderaan.  
 

 

Activiteitenagenda 
Wie Wanneer Startuur Wat 

Algemeen Do 01/09 

Ma 05/09 

Zo 18/09 

 

19u00 

 

Eerste schooldag 

Algemene infoavond 

BRUNCH 

    

Eerste kleutergroep Do 08/09 20u00 Infoavond 

    

Tweede kleutergroep Vr 09/09 19u30 Infoavond 

    

Eerste graad Woe 07/09 

Di 27/09 

20u00 Infoavond 

Scholencross 

Tweede graad Vr 02/09 

Di 13/09 

19u30 Infoavond 

Zwemles 

    

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Derde graad Ma 05/09 

Di 13/09 

17/09 

  20u30         Infoavond 

Zwemles 

Sportdag SG 

 
 

 
 

September 
 

DONDERDAG 1 Begin nieuwe schooljaar 

VRIJDAG 2 Infoavond GR2 19u30 

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4  

MAANDAG 5 Algemene infoavond 19u00 Infoavond GR3 20u30 

DINSDAG 6  

WOENSDAG 7 Infoavond GR1 20u00 

DONDERDAG 8 Infoavond KO1 20u00 

VRIJDAG 9 Infoavond KO2 19u30 

ZATERDAG 10  

ZONDAG 11  

MAANDAG 12  

DINSDAG 13 Zwemles GR2+GR3 

WOENSDAG 14  

DONDERDAG 15  

VRIJDAG 16  

ZATERDAG 17  

ZONDAG 18 BRUNCH 

MAANDAG 19  

DINSDAG 20 Zwemles GR2+GR3 

WOENSDAG 21  

DONDERDAG 22  

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 
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IIInnnsssccchhhrrriiijjjvvviiinnnggg   “““kkkeeennnnnniiisssmmmaaakkkiiinnngggsssbbbrrruuunnnccchhh”””   zzzooonnndddaaaggg   111888   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000111666 
 

 
Ook dit jaar organiseren we weer een overheerlijke brunch, deels 
klaargemaakt door het feestcomité, deels door een aantal ouders die 
allerlei lekkere gerechtjes meenemen. Hopelijk is de zon van de partij en 
kunnen we zoals de vorige jaren heerlijk buiten in het zonnetje zitten.  

 
Voor €12.00 voor een volwassene en € 5.00 voor een kind, kan je eten, wordt je 
vergast op een lekker glas prosecco of fruitsap en kan je naar hartelust 
koffie/thee/melk drinken. Voor andere dranken moet je bijbetalen.  
 
Wil je lekker komen eten en een babbeltje slaan met de andere gezinnen, schrijf je dan 
zeker in!  
 
We zouden graag je bestelling ten laatste dinsdag 13 september doorkrijgen. Je kan 
deze aan Sofie Vaneerdewegh (leerkracht 1ste kleuter) geven of in onze speciale 
brievenbus steken die tegen dan op de speelplaats zal staan.  
 
Voor de brunch kan je zoals gewoonlijk terecht in de turnzaal van onze school op de 
Zammelseweg 29 te Oosterlo, en dit vanaf 11.00u tot 13.30u. 
 

Naam: .......................................................... 
Aantal 

volwassenen 
Prijs/ 

volwassene 
Aantal  

kinderen 
Prijs/ 
kind 

Te betalen 

Uitgebreide brunch, koffie, thee, melk  12€  5€  

Gelieve aan te geven met hoeveel personen jullie aanwezig zijn en te betalen bij inschrijving.  

 

 
We ontvangen u heel graag met een lekkere brunch,  

 
de leerlingen, het team en de ouders van De Steltloper. 

 
 
PS. Natuurlijk vragen we dit jaar ook weer helpende handen:  

- op zaterdagavond om 20.00 (voornamelijk zaal klaarzetten etc.) 
- zondagvoormiddag van 8.30-11.00u (voornamelijk in de keuken)  

Je hulp wordt zeker geapprecieerd, ook al is het maar voor even!  
 
Ouders/kinderen die graag een quiche of een dessert maken mogen ook 

hun naam en hetgeen ze willen maken doorgeven aan Sofie Vaneerdewegh (leerkracht 
1ste kleuter). 
 

Naam:…………………………………… 
Kan helpen op zaterdagavond / zondagvoormiddag 
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