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Nieuwsbrief van 24 oktober 2016 

Allerlei 
 

Nieuwe Steltlopers in de spotlights    
Op 10 oktober startte Nelio Farrel Lichtner in de eerste graad. Nelio komt uit Duitsland 

en is dus volop de Nederlandse taal aan het leren. Nelio geeft ons ook de kans om 

Duitse woorden te leren spreken. We heten Nelio en zijn mama van harte welkom en 

hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen op onze school! Er zijn heel wat ouders die 

vloeiend Duits praten en geen probleem hebben om met de mama in overleg te gaan. Dank 

daarvoor! 

 
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 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. 

 

FreiNET en SUNDEEPP 
We merkten zelf al op dat de freinetwerking OK zit, maar dat we de SUNDEEPP even op een lager 

pitje hadden draaien. Daarom vragen we nog eens met aandrang om de lijsten die aan de 

klassen hangen in te vullen. Deze kunnen een leidraad zijn voor zowel leerkracht als 

kinderen om zich extra in te zetten, of de kwaliteit aan te houden. Dank bij voorbaat! 

 

Inspectie 
Zoals eerder aangekondigd wordt onze school na de herfstvakantie doorgelicht. Op maandag 7 

november is het een ganse dag inkijken van allerhande pedagogische 

werkinstrumenten, opvolging en diens meer. Op 15, 17 en 18 november zijn er 

nog gesprekken en klasbezoeken. Deze data zijn echter onder voorbehoud en we 

dienen 7 en 8 november vrij te houden, alsook de week van 14 tot en met 18 

november. Op deze dagen mogen er geen uitstappen plaatsvinden en dient elke 

leerkracht stand-by te staan. Daarom zullen op deze dagen ook geen overlegmomenten met ouders  

plaatsvinden. Dank voor het begrip! 

 

Tandemlezen 
Na de herfstvakantie start het tandemlezen opnieuw. Gans de lagere school zal 

gemengd worden. Sterkere en zwakkere lezers worden gemixt en gaan samen aan de 

slag. Op deze manier wordt het lezen vanuit de kinderen zelf gestimuleerd en is de 

samenwerking anders dan met een volwassene. Leerkrachten gaan rond en kijken of 

alles volgens de afspraken en doelen verloopt. 
 

Verlof 
Vrijdag 28 oktober is de laatste schooldag voor de herfstvakantie. Wij zien elkaar weer op maandag 

7 november. Tijdens het eerste weekend van het verlof zal de klok een uur teruggedraaid worden. 
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Het winteruur doet weer zijn intreden en zal het slaapritme en humeur bij enkelen kunnen 

verstoren. Hopelijk is iedereen weer in zijn normale doen op maandag 7 november en zijn de 

batterijen bij iedereen weer opgeladen. 
 

 
Vrijaf en pedagogische studiedag 
Vrijdag 11 november is de school gesloten wegens verlofdag (wapenstilstand). Die dag gaat het 

team naar Nederland voor een pedagogische studiedag van de Freinetbeweging. In 

bijlage kunnen jullie de workshops vinden waar leerkrachten aan kunnen deelnemen. 

We splitsen ons op zodat we zoveel mogelijk verschillende onderwerpen kunnen 

meepikken om later aan elkaar te delen. Wij kijken er alvast naar uit! 

 
 

Forum open voor ouders 
Op DONDERDAG 10 november nodigen we jullie (ouders en grootouders) weer graag uit op ons 

forum. Wij hopen dat jullie vorige keer genoten hebben en dat het smaakte naar meer. Wij 

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

 Donderdag 10 nov. ‘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 

 
Schoolrekeningen digitaal 

Vanaf dit schooljaar worden de schoolrekeningen digitaal doorgestuurd. Lies Dekort 

(administratieve kracht van de school) heeft jullie reeds een mail gestuurd.  

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. Reageer bij Lies als je een andere optie wenst. Op 

dinsdagnamiddag en donderdag de ganse dag is Lies op school aanwezig. Je kan haar die 

momenten telefonisch bereiken op 014/56 65 42. Ook via bovenvermeld e-mailadres kan je haar 

contacteren. 
 
Atelier begeleiden 
Ons tweede atelier vindt plaats op vrijdag 28 oktober. 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  
Onze kinderen brainstormen nog even over de exacte invulling. Later deze week zal alles in orde 

zijn en brengen we jullie op de hoogte van de verschillende activiteiten. Wie nog een handje kan 

helpen toesteken op deze dag, is van harte welkom. Hoe meer begeleiders we hebben, hoe kleiner 

de groepen kunnen gemaakt worden en is het fijner werken. Je mag je naam doorgeven bij 

Fabienne. Dank bij voorbaat! 

Deze keer worden er een hele hoop houten platen afgescheurd om later opnieuw te herschilderen. 

Wie in het bezit is van een elektrische schuurmachine en die even wil uitlenen, geef zeker je 

naam door en bezorg ons je machine ten laatste vrijdagmorgen, of breng het zelf mee tijdens de 

ondersteuning op het atelier zelf. Dank bij voorbaat! 
Data van de ateliers: 

 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  

 

Fakkeltocht in de straten van Geel 

Op maandag 17 oktober stapten heel wat Steltlopers en hun ouders mee in de fakkeltocht als 

verzet tegen armoede. Voordien zongen we samen met het koor van AL-arm protestliederen in de 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:lies.dekort@geel.be


    Stedelijke Freinetschool De Steltloper   •   Zammelseweg 29   •   2440 Geel   •   tel  014 566 540     pagina 3 van 7 

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

parochiezaal. Onze eigen Noa (GR3) en Jenne (GR2) zongen in duet prachtige hoge noten waar 

iedereen mee kon van genieten. Bedankt aan iedereen om zich hiervoor in te zetten. Een héél 

warm gebaar!!! 

 

Soep 
Wie ingeschreven heeft voor de soepbedeling, kan vanaf maandag 7 november genieten van 

lekkere warme soep bij de boterhammen. Gelieve hiermee rekening te houden tijdens het maken 

van de brooddozen. Smakelijk! 

 

Wij leven mee met… 
Simon Speybrouck (KO2) en zijn familie bij het overlijden van hun papa.  

Wij wensen de ganse familie heel veel sterkte toe tijdens deze intense 

verwerkingsprocedure.   

 

Klanken uit de werkgroepen 
Stuurgroep 
Onze volgende vergadering vindt plaats op woensdag 26 oktober om 8u50 in het bureel van 

Fabienne.  

Feestgroep >Wafelverkoop 

Vrijdag 18 november start onze volgende activiteit “DE WAFELVERKOOP”. 

Via deze weg willen we graag geld inzamelen voor onze school en daarbij hebben we jullie hulp 

nodig! 

Op vrijdag 18 november worden de wafels uitgedeeld. Elk kind krijgt 5 dozen wafels mee naar huis 

om verder te verkopen aan 5 euro per doos.  

Grote gezinnen krijgen maximum 10 dozen mee naar huis.  

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. 

 

Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
Meedoedag 2,5-jarigen 
Woensdag 26 oktober zetten we onze klas open voor 2,5-jarigen die na de herfstvakantie mogen 

instappen. Zij kunnen die dag komen proeven van onze klaswerking en op maandag 7 november 

definitief deelnemen. Welkom! 

 

De ruimteklas: De Ruimtewezens en de Astronauten -K02 
Klasvergadering  
Onze klasvergadering gaat door op donderdag 27 oktober in onze klas. 

 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Pluim, OK, WP  
Vorige week hadden zowel de Gummibeertjes als de Papegaaien brevetwerk. Deze week krijgen ze 

de brevetwerken terug en krijgen ze ook hun eerste brevetten.  

Omdat het voor sommige nog nieuw is, wil ik jullie via deze weg informeren over de beoordeling 

hiervan. 

Een pluim krijgen de kinderen wanneer ze de leerstof volledig onder de knie hebben. Een OK 

betekent dat ze het begrepen hebben, maar dat er toch hier en daar nog fouten gemaakt worden. 

Herhalen is nog belangrijk. 

WP betekent dat ze de leerstof nog niet begrepen hebben. Het is dus nodig om het onderdeel nog 

extra te oefenen.  

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Projectvoorstelling 
Vergeet niet dat jullie nu donderdag, 27 oktober, welkom zijn op onze projectvoorstelling. We 

verwachten jullie om 14u00. 

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.  

Zwemmen 
Na de vakantie mogen wij weer gaan zwemmen. Dit telkens op dinsdag. Gelieve dus elke week 

weer een zwemzak mee te geven met het nodige: zwemkledij, zwembril (indien gewenst), 2 

handdoeken en een haarrekje voor kinderen met lang haar.  

 

Het Wilde Woud: (naar de onderverdeling zoeken we nog)-GR3 
Klasvergadering 
Dinsdag 8 november hebben wij klasvergadering. Dit om de eerste maanden eens te bekijken en te 

evalueren. De klasvergadering start om 19u in onze klas.  

 

Activiteitenagenda 
Wie Wanneer Startuur Wat 

Algemeen 27/10 

 

28/10 

07/11  

 

07/11- 18/11 

09/11 

10/11 

10/11 

11/11 

 

11/11 

10u00 

 

13u15 

Afscheidsplechtigheid Ewoud  

(papa Simon KO2) 

Atelier 

Start soep iedere maandag en 

vrijdag T.E.M. 31/03/17 

Schooldoorlichting inspectie 

Tandemlezen 

Schoolraad 

Forum open voor ouders 

VRIJAF, GEEN school, GEEN 

opvang 

Pedagogische studiedag Delft  

Stuurgroep Woe 05/10 08u50 Ledenvergadering bureel 

Eerste kleutergroep Woe 26/10  Meedoedag 2,5-jarigen 

Tweede kleutergroep Do 27/10 

Di 08/11 

19u30 Klasvergadering 

Zwemles 

Eerste graad Do 27/10 

Vrij 28/10 

Di 08/11 

 Projectvoorstelling 

Sportdag Axion 

Zwemles 

Tweede graad Di 25/10 

Di 25/10 

Do 27/10 

 

16u00 

                       Zwemles 

                       Klasvergadering 

                       Projectvoorstelling 

 

Derde graad Di 25/10 

Di 08/11 

 

         

19u00 

Zwemles 

Klasvergadering 
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Oktober 
 

 

MAANDAG  24 Nieuwsbrief 3de lj. Onderzoek CLB VM 

DINSDAG 25 
GR2+3 vrij zwemmen 

GR2 klasvergadering 

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

DONDERDAG 27 
Afscheidsplechtigheid 

Ewoud 

Projectvoorstelling 

GR1+2 

Klasvergadering KO2 

19u30 

VRIJDAG 28 GR1 sportdag Axion Atelier 

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31 Herfstvakantie 

 

 

 

Kalender van november vind je hieronder! 
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November 

 

DINSDAG 1 Allerheiligen 

WOENSDAG 2  

DONDERDAG 3  

VRIJDAG 4  

ZATERDAG 5  

ZONDAG 6  

MAANDAG 7 
Start soep iedere maandag en 

vrijdag tot en met 31 maart 2017 
Doorlichting voorronde  

DINSDAG 8 
Zwemles 

KO3+GR1 
KO>MPI 

Doorlichting 

voorronde 

Klasvergadering 

GR3 19u00 

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 

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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Wafelverkoop 
 

Via onderstaande strook kan je altijd dozen bij bestellen: 

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

 

 

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

dozen wafels bijbestellen. 
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