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Nieuwsbrief van 26 september 2016 

Allerlei 
 

Facultatieve verlofdag 
Vrijdag 30 september is de school gesloten wegens facultatieve verlofdag. 

Die dag is er ook geen opvang voorzien! 

 

Contactgegevens leerkrachten 
Sofie Vaneerdewegh sofie.vaneerdewegh@hotmail.com 0485/39 56 31 

Sofie Goelen sofie_goelen@hotmail.com 0479/52 61 21 

Dorien De Haes dorien_de_haes@hotmail.com 0477/24 82 83 

Jens Adriaens jensadriaens@hotmail.be 0498/41 61 50 

Senne Heremans senne_h@hotmail.com 0471/36 46 09 

Inge Vansant ingevansant@hotmail.com 0497/27 68 36 

Noortje Vanhirtum vanhirtumnoortje@hotmail.com 0475/52 68 42 

Kristel Kennis (RKG) kristel.kennis@telenet.be  

Charissa V (NCZ > GR1) charissavandepaer@hotmail.com  

Leen Verdonck (NCZ > GR2+3) leen.verdonck@live.be  

Yelena Ryschkova (OG) lena.ryschkova@hotmail.com  

Lies Dekort lies.dekort@geel.be 014/56 65 42 

Els Gilis els.gilis@geel.be 014/56 65 20 

 

Fabienne Luyten fabienne.luyten@geel.be 014/56 65 40 

0472/47 22 96 

 

Brunch 
Niemand ging overboord, niemand werd zeeziek. Iedereen had een goed humeur, een gezonde 

eetlust en de versiering was in thema. Het plaatje klopte, het eten was uitgebreid en heel lekker. 

Ons rest nog iedereen van harte te bedanken, zowel voor de aanwezigheid, het koken, als de 

helpende handen voor – tijdens – na de brunch. 

We zijn uiteindelijk goed aangemeerd, maar hebben nog wel bagage die moet opgehaald worden  

> kommen, scholtels, kookpotten, … het staat te wachten op de eigenaar(s). Gelieve alles zo snel 

mogelijk op te halen in de gang van de lagere school. Dank u! 

 

FreiNET en SUNDEEPP 
De evaluatielijsten hangen uit aan de klassen. Nu is het aan jullie om eerlijk te evalueren. Door 

jullie evaluatie hebben wij een betere kijk op de werkpunten en pluimen. Dank bij voorbaat 

om ze in te vullen! 

SUNDEEPP staat voor: Stofvrij, Uitnodigend, Nuttig, Doelgericht, Eigenheid, Evoluerend, 

Praktisch, Punctueel. 

 

Alfabetcode 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor medewerking aan de alfabetcode. Hierbij geven 

we graag de link naar de doodle voor de mensen die hieraan willen meewerken: 
http://doodle.com/poll/84439dugpfvzg9zs 
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http://desteltloper.sbsgeel.be/
http://doodle.com/poll/84439dugpfvzg9zs
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/450wm/pashabo/pashabo1209/pashabo120900037/15157480-duim-omhoog-symbool-op-kleurrijke-stralen-achtergrond-samengesteld-uit-vele-mensen-silhouetten.jpg?ver%3D6&imgrefurl=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/congratulating.html&docid=ptBknRz1rNdzbM&tbnid=VZNksl6CQQsvqM:&w=350&h=350&hl=nl&bih=638&biw=1400&ved=0ahUKEwj67seSjbTNAhWCwxQKHQ-qCGoQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Classe unique 
Ook hiervoor deden we vorige keer een oproep. Bij deze de link naar de doodle voor de 
mensen die aan dit stuk mee willen werken: http://doodle.com/poll/qnck4v7a6vu94nq5 
 

Kleine diepvries gezocht 
We zijn nog steeds 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! In ruil krijg je (indien gewenst) onze ijskast 

met kleine diepvries bovenaan.  

 

Forum open voor ouders 
Op vrijdag 7 oktober wordt het forum opengesteld voor de ouders. Wie wil komen kijken/luisteren 

naar korte informatie van de klassen, is welkom. Er zijn een aantal afspraken die nageleefd moeten 

worden door de kinderen, maar ook door de bezoekers:  

             - Wij komen de zaal per klas rustig binnen en nemen rustig plaats. 

             - Materiaal dat we nodig hebben leggen we even aan de kant. 

             - Wij blijven op onze plaats (tenzij we zelf moet optreden). 

             - Wij hebben respect voor de anderen en luisteren/kijken in stilte. 

             - Gezamenlijk hand opsteken wil zeggen ‘stil zijn’. 

             - Wij verlaten de zaal rustig per klas en nemen al ons materiaal mee. 

 
Rijbewijs D 
We zijn op zoek naar mensen met een rijbewijs D. Heb je er één, meld je dan zo snel mogelijk bij 

Sofie Vaneerdewegh (leerkracht KO1). Haar man heeft een grote lijnbus die mag ingezet worden 

voor de school. Alle papieren en verzekeringen zijn in orde. We zoeken dus een mogelijke chauffeur 

die klassen naar een bepaalde uitstap kan rijden. 

 
Studietoelagen 2016-2017   
Ook dit jaar kan je weer een aanvraag voor studietoelagen doen en dit ook al voor kinderen in de 

kleuterklas en de lagere school. Doe je aanvraag zo snel mogelijk!  

Informatie (+ online indienen) op www.studietoelagen.be of via een aanvraagformulier dat te 

verkrijgen is op school.  

Bij de dienst onderwijs (stadhuis) kan je tijdens een speciaal georganiseerde zitdag terecht om je 

te laten helpen bij het invullen. Deze gaat door op dinsdag 27 september 2016 in het stadhuis 

in lokaal 1.14 en dit van 09u00 tot 12u30, van 13u30 tot 16u30 en van 17u30 tot 19u30 

(openingsuren stadhuis).  

 
Papieren lagere school 
Ik kreeg de eerste weken een paar keer de vraag “Hoelang moeten schoolspullen bijgehouden 

worden door ouders?” Wel, ouders moeten geen werkschriften, knutselwerkjes e.d. 

bijhouden. Enkel de school moet weekplanningen, toetsen, etc. bijhouden. 

Getuigschriften/diploma’s bewaar je natuurlijk wel! Andere zaken enkel uit 

sentiment bijhouden. 

 

Zet samen met SPAAK 4 miljoen stappen tegen armoede!!!  
Fakkeltocht in de straten van Geel 

Wanneer: Op maandag 17 oktober  

Waar: parochiecentrum St. Amands, Werft 16, Geel. 

18.45 uur: welkomstdrankje 

19.00 uur: inleiding, thema: “wonen” + fakkeltocht 

21.00 uur: receptie 

Iedereen welkom, groot, klein, oud en jong, want we hebben al jullie benen nodig!  

Meer info te verkrijgen bij vzw Al-arm (tel: 014/56.73.13). 

In de Kempen vinden er 4 fakkeltochten gelijktijdig plaats in Geel, Mol, Herentals en 

Turnhout. 

Dit is een organisatie van SPAAK:  ‘Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen’.  

Onze school zal weer meestappen. Jij komt toch ook?! 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
http://doodle.com/poll/qnck4v7a6vu94nq5
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Vierdewereldfilm: L'Economie du Couple 

 

Organisatie: Vzw Al-arm, e-mail , 014/56.73.13 

Een initiatief van  vzw Al-arm 

Waar: Studio Filmtheaters, Werft  

Wanneer: maandag 10 oktober 2016 

Van: 20.00 uur 

Prijs: 

gratis 

Vrijetijdspas: 3 euro  

Anderen: het goedkope tarief van maandag 

Info 

Film in kader van de werelddag van het verzet tegen armoede.  

 

Een samenwerking van vzw Al-arm, de derdewereldraad en Studio Geel.  

 

Maandag 10 en dinsdag 11 oktober: 20.00 uur. 

Meer info 

korte beschrijving van de film:  

Marie en Boris willen na 15 jaar scheiden. Het huis waarin ze wonen met hun dochters is door Marie 

gekocht maar Boris heeft de hele woning gerenoveerd. Boris kan het zich financieel niet 

veroorloven om ergens anders te wonen. Er is geen andere keuze dan blijven samenwonen 

 

Wij leven mee met… 
Devin en Emily Billiau en hun familie met het overlijden van hun overgrootmoeder.  

Wij wensen allen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
Doodle atelier begeleiden 
Bij deze de link naar de doodle voor ondersteuning bij het atelier van 14/10/16: 
http://doodle.com/poll/psfbta8x7h7b6wgm 
  

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, 

als ook 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  

 
Forum open voor ouders 
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 

 

 

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

Grootouders 
Maandag 3 oktober om  14u30 krijgen onze grootouders weer de kans om samen te zitten met 

elkaar en te praten over allerlei, maar ook om plannen te smeden voor dit schooljaar. Wil je erbij 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
mailto:al-arm.vzw@hotmail.com
http://www.geel.be/gidsendetail.aspx?id=6426
http://doodle.com/poll/psfbta8x7h7b6wgm
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zijn, kom dan zeker langs! Aan de ouders wordt gevraagd om deze info door te geven aan hun 
ouders ! 

 

Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
Klasdagboek 
Denk er aan om geregeld in ons kleurrijk klasdagboek te kijken ! 

 

De ruimteklas: De Ruimtewezens en de Astronauten -K02 
Uitstap PROJECT de ruimte 
Donderdag 29 september gaan wij met onze klas op uitstap naar het planetarium in Genk. 

Wij zoeken hiervoor nog chauffeurs. Op het prikbord aan de klas hangt een lijst waar je, indien je 

kan rijden, je naam kan invullen. Op dit moment hebben we nog maar twee auto’s, dat wil bij deze 

zeggen dat er nog maar 7 kinderen mee op uitstap kunnen gaan. Chauffeurs ronselen is de 

boodschap! Alvast bedankt! (Meer info omtrent de uitstap volgt via e-mail.) 

Project de ruimte 
Ons project loopt op wieltjes. We zijn al heel wat te weten gekomen over de ruimte, maar we zijn 

nog lang niet klaar…  

We willen nog graag weten welke sterrenbeelden er bestaan, hoe de astronauten eten, wat 

zwaartekracht precies is en dit ervaren, een liedje leren over de ruimte… Dus er is nog wel wat 

werk aan de winkel, maar dit doen we met veel plezier! Onze Astronauten en Ruimtewezens 

worden nog echte experten! 

Idee: een vlot bouwen 
Zodra ons project rond is binnen ongeveer een tweetal weken, halen we ons idee uit de koelkast en 

gaan we met z’n allen een vlot bouwen! Een plan hebben we alvast gemaakt. Nu hebben we enkel 

ons materiaal nog nodig en extra helpende handen. Gelukkig heb ik hier en daar al wat reactie 

gekregen om te helpen met het bouwen van ons vlot, maar alle hulp is zeker welkom! 

Spelletjesnamiddag 
De spelletjesnamiddagen worden zo snel mogelijk opgestart. Deze zullen afwisselend plaatsvinden 

op dinsdagnamiddagen of donderdagnamiddagen. Hiervoor wordt nog een doodle opgemaakt en die 

vind je binnenkort in je mailbox! De kinderen kijken er alvast naar uit! 

 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Salto's 
Vandaag hadden de kinderen van het 1e leerjaar Salto-toetsen. Deze toetsen zijn verplicht door de 

overheid en peilen in hoeverre jouw zoon/dochter klaar is voor het 1e leerjaar. Inge, onze zorgjuf, 

zal ze samen met mij afnemen in de klas. De kinderen hoefden niets voor te bereiden. 

Sportdag - scholencross 

Dinsdag halen we onze sportbenen uit de luie zetel en gaan we een namiddag 

sporten. Nadat we er eerst onze boterhammen hebben opgegeten, kunnen we 

deelnemen aan leuke sportactiviteiten. We sluiten de namiddag af met een 

loopwedstrijd. Wie wil kan om 14u20 komen supporteren aan de sportterreinen 

van de Leunen.  

Gummibeertjes in Gazet Van Antwerpen 

Woensdag staat ons 1e leerjaar in de krant. In de speciale uitgave van de Gazet Van Antwerpen 

zullen zij staan pronken tussen alle andere eerste klasjes.  

Project "dieren" 

Ons project loopt ondertussen op volle toeren. Er wordt hard gewerkt aan de onderzoeksbladen van 

de verschillende dieren. Gelukkig krijgen we daarvoor hulp van de 2e graad. Want jawel, ook zij 

hebben een project rond dieren. Ook de uitstap naar 't Struisvogelnest hebben we samen gemaakt. 

In de komende weken zal er nog regelmatig klasoverschrijvend gewerkt worden. We kijken alvast 

uit naar deze verdere samenwerking! 

Via deze weg ook nog een dikke merci aan de helpende handen van de afgelopen weken! 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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De Dierentuin: De koala’s en de hertjes-GR2 
Project 
Afgelopen week hebben we in de klas besloten om een project op te starten rond dieren. Het toeval 

wil dat ook de eerste graad een project rond dieren afwerkt op dit moment. Daarom hebben we 

afgesproken om elkaar te helpen in ons eerst klasoverschrijdend project. Zo kunnen we van elkaar 

leren, elkaar helpen, … Ondertussen hebben we reeds opgesomd wat we willen weten en wat we 

willen doen bij dit project! Tijdens deze (verkorte) week kunnen we dan starten met ons 

opzoekwerk zodat onze slimme kopjes nog wat slimmer kunnen worden.  

Uitstap ‘t Struisvogelnest  
Afgelopen donderdag gingen we op uitstap naar de kinderboerderij ’t Struisvogelnest. Deze uitstap 

stond reeds in teken van ons nieuwe klasoverschrijdende project rond dieren. We hebben hier 

enkele leuke opdrachten gedaan, heel wat weetjes te weten gekomen, op zoek geweest naar een 

schat, … Voor een uitgebreid verslag zie je best onze klassenkrant! Deze is nog in working 

progress! 

Scholencross 
Op donderdag 29 september trekken we richting sportterreinen van de Leunen. 

Hier wordt onze jaarlijkse scholencross georganiseerd. Er worden eerst enkele 

activiteiten afgewerkt. Deze starten om 10.45u. Nadien zullen we onze snelste 

beentjes gebruiken tijdens de cross zelf. Om 11.50u starten we dan met het 

loopgedeelte. Tijdens deze voormiddag zijn alle supporters uitgenodigd om 

ons vooruit te schreeuwen.  

 

Het Wilde Woud: (naar de onderverdeling zoeken we nog)-GR3 
Durbuy  
Wij zijn er een weekje tussenuit. Volg ons verhaal op onze blog: hetwildewoud.weebly.com  

 

Activiteitenagenda 
Wie Wanneer Startuur Wat 

Algemeen Vr 30/09 

 

Do 06/10 

Vr 07/10 

 

 

 

14u45 

Facultatieve verlofdag 

GEEN school GEEN opvang 

Schoolraad 

Forum open voor ouders 

Stuurgroep Woe 05/10 08u50 Ledenvergadering bureel 

Eerste kleutergroep    

Tweede kleutergroep Do 29/09 

Di 04/10 

 Planetarium Genk 

Binnenspeeltuin MPI 

Eerste graad Ma 26/09 

Di 27/09 

Woe 28/09- 

Do 29/09 

 SALTO-toets 1ste lj. 

Scholencross 

KAMP Keiheuvel 

Tweede graad Di 27/09 

Di 29/09 

Di 04/10 

 Zwemles 

Scholencross 

Zwemles 

Derde graad 26-30/09 

Di 04/10 

         KAMP Durbuy 

Zwemles 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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September 
 

MAANDAG 26 Nieuwsbrief GR3 Durbuy 1ste lj. SALTO-toets 

DINSDAG 27 Cross GR1 GR3 Durbuy 

WOENSDAG 28 Kamp GR1 GR3 Durbuy 

DONDERDAG 29 Kamp GR1 GR3 Durbuy KO2 Planetarium Genk  

VRIJDAG 30 GR3 komt naar huis Lokale verlofdag 1 

 

Oktober 
 

ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 Bijeenkomst grootouders 

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 Nieuwsbrief 
Vierdewereldfilm 

20u00 

DINSDAG 11 GR2+3 zwemles 

WOENSDAG 12  

DONDERDAG 13 MDO GR1 

VRIJDAG 14 Atelier 

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17 Al-arm FAKKELTOCHT 

DINSDAG 18 GR2+3 zwemles KO>MPI 

WOENSDAG 19  

DONDERDAG 20 MDO GR3 Schoolraad 

VRIJDAG 21 Forum voor de kinderen 

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG  24 Nieuwsbrief 

DINSDAG 25 GR2+3 vrij zwemmen 

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

DONDERDAG 27  

VRIJDAG 28 GR1 sportdag Axion Atelier 

ZATERDAG 29  

ZONDAG 30  

MAANDAG 31 Herfstvakantie 
 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

