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Nieuwsbrief van 28 november 2016 

Allerlei 
 

Doorlichting  
Bedankt voor alle felicitaties en bij deze nog eens een dikke proficiat aan alle leerkrachten 

voor hun puike werk!!!  

 
Verifiëringsgesprek 
Vrijdag 2 december vindt het verifiëringsgesprek met de inspectie plaats onder luisterend oor van 

de schepen van onderwijs Griet Verhesen. Els en Fabienne zullen hierbij aanwezig zijn. Het gesprek 

start om 11u00. Hier zal de geschreven versie van het verslag voorgelezen worden en zullen de 

werkpunten meegedeld worden. Wij kunnen daarna aan de slag gaan met het gevraagde. 

 

Wafelverkoop 
Wie nog extra wafels wil verkopen, kan nog dozen bestellen via mail bij de 

feestgroep: 

desteltloper.feestgroep@gmail.com 

 

Atelier 
Vrijdag 2 december (13u15 – 15u30) vindt het volgende atelier plaats. Wij zijn op zoek 

naar ondersteunende handen. Via deze link http://doodle.com/poll/td9uahqksmx9kgmp 
kan je de doodle invullen. Dank bij voorbaat! (na het invullen ook OPSLAAN) 

Data van de ateliers: 

   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  

 

Inclusie MPI  
Het overleg is geweest, de plannen zijn gesmeed. Op regelmatige basis zullen de kinderen bij 

elkaar komen, maar eerst moet er nog nagegaan worden welke kinderen aan deze 

speelgroep zullen deelnemen. Op donderdagnamiddag 1 december komen de kinderen 

voor de eerste keer samen op onze school. Via spel in kleine groepen gaan we na bij 

welke kinderen er een klik is en er dus kans tot inclusieonderwijs is. Wij zien echt een meerwaarde 

in deze samenwerking, maar dan moeten er welke goede kansen gecreëerd worden. 

Verder zal de werking steeds afwisselend verlopen: de ene keer op onze school, de andere keer op 

het MPI. Later meer over de ervaringen. In principe is het elke maand 1 keer samenkomen. 

 

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! Zo geraak je op de doodle en kan je je naam invullen (wel opslaan na het invullen!): 

http://doodle.com/poll/k698gb5zyk6762te 
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De middagbewaking loopt van 12u30 tot 13u15. Doel: toezicht houden op de speelplaats terwijl 

leerkrachten even eten en overleggen met elkaar. Mochten er zich ruzies voordoen, dan kan je 

steeds de leerkrachten inschakelen. Dank bij voorbaat! 

 

Forum open voor ouders 
Op vrijdag 9 december 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: 

  Vrijdag 9 dec. ‘16 Vrijdag 20 jan. ‘17 

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

 

Schoolfeest 
Hopelijk heeft iedereen zaterdag 11 februari 2017 al in het vet in de agenda 

aangekruist, want de dag van ons schoolfeest mag niet gemist worden. Er is dit jaar 

weer voor een winterschoolfeest gekozen daar we in warmte en gezelligheid bij elkaar 

willen zijn. Mocht je voorstellen hebben om warme, gezellige dingen te doen/eten/beleven/… laat 

het dan zeker weten bij Sofie Vaneerdewegh of Fabienne. Verder zal er ook nog een 

schoolfeestbrievenbus in de gang staan waar je ideeën en voorstellen in kan posten tot en met 16 

december 2016. Dank bij voorbaat!  

 

Freinetcafé 
 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 
Feestgroep 

Wie nog extra wafels wil verkopen, kan nog dozen bestellen via mail bij de 

feestgroep 

desteltloper.feestgroep@gmail.com 

 

 

Klanken uit de klassen 
De Oranje-poezen-klas -K01 
Miniproject ‘kleuren’ 
In ons klas hebben we geleerd over de kleuren: de kleuren van de dagen van de week.  We hebben 

ook de hoofdkleuren gemengd en gekeken wat er gebeurde. Als afsluiting hiervan nodigen we 

mama, papa,… uit op DONDERDAG 1 DECEMEBER 2016 OM 15U10 om samen met hun kind 

een schilderij van Mondriaan te komen maken. 

Project trein 

Op 7 of 8 december gaan wij naar ‘Train World’ in Schaarbeek. Gelieve zo snel mogelijk de doodle 

in te vullen. 

In mijn mail vertelde ik dat er maar 4 mensen mee mochten in verband met budget. Als er toch 

meer ouders graag meegaan, verdelen we de overige tickets (van trein) door alle ouders die 

meegaan. 

Hospiteren 

Mijn hospiteerdag dinsdag in De Pit in Diest is een hele verrijking geweest. Ik wil iedereen die zijn 

steentje heeft bijgedragen in de klas, bedanken. De kinderen waren heel enthousiast over die dag. 

Stagiaire 

Maandag start er een stagiaire kinderverzorgster in onze klas voor de volgende 3 weken. De laatste 

week voor de kerstvakantie komt stagiaire Anke terug voor een inhaalweek stage. 
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De ruimteklas: De Ruimtewezens en de Astronauten -K02 
Contractwerk: Drijven en Zinken 

Een volgend contractwerk zal deze week starten. Aangezien we al heel wat info hebben opgedaan 

omtrent het thema drijven en zinken, zal het waarschijnlijk hier om draaien. Aan de hand van leuke 

opdrachten zowel in de praktijk als op papier, zullen de kinderen weer alles netjes kunnen 

samenvatten in hun contractwerk. 

De klas schilderen 
Ik heb jullie vorige week een e-mail gestuurd met de vraag of jullie het zien zitten om ook de 

Ruimteklas onder handen te nemen met een likje verf. Aangezien de Oranjepoezenklas er zo 

geweldig uitziet!? Nu blijkt er niet zo heel veel reactie op te komen omdat deze activiteit zal door- 

gaan tijdens de kerstvakantie. De vraag is nu, wat doen we hier mee? Moeten we het schilderen 

van de klas uitstellen tot aan de volgende vakantie? Laat die reacties maar komen… Mondeling of 

via een e-mail! 

 

De Kleurenklas: De Gummibeertjes en De Papegaaien -GR 1 
Koekjes bakken en verkopen voor het goede doel 
Met de dag van de armoede wilden de kinderen graag iets doen voor het goede doel. Vorige week 

kwam Ella Ruitenburg met het voorstel om geld in te zamelen voor het Pagadderke. Dit is een 

vrijwilligersorganisatie die zich inzet om kinderen uit kansarme gezinnen leuke, gratis activiteiten 

aan te bieden. 

Dus besloten de kinderen om koekjes te bakken en te verkopen. Het geld dat we hiermee 

verdienen gaat naar het Pagadderke. 

Normaal gezien (als dit goedgekeurd wordt door het schepencollege) zouden we de koekjes gaan 

verkopen op de markt in Westerlo op woensdag 14 december. Houd zeker jullie mailbox in de 

gaten.  

Nieuwjaarsbrief 
Nu het koekjes bakken voor het goede doel even is uitgesteld, besloten de kinderen om alvast te 

beginnen aan de nieuwjaarsbrieven. Met het eerste leerjaar verzin ik samen een nieuwjaarsbrief. 

En we schrijven ook samen één brief voor mama en/of papa. De kinderen van het tweede leerjaar 

gaan zelf aan de slag. Zij noteren wat ze graag aan mama en/of papa willen vertellen. Samen 

gieten we het dan in een nieuwjaarsbrief.  

Brieven voor meter en peter worden thuis geschreven of wanneer er nog tijd over is. Ze kunnen 

hiervoor kiezen uit enkele brieven die ik voor hen voorzie. Uiteraard kan dit ook gewoon thuis 

verzonnen worden.  

 

De Dierentuin: De Koala’s en De Hertjes-GR2 
Brevetwerken  
We zijn aan de laatste weken richting het eerste rapport begonnen. Er zullen dan ook een aantal brevetwerken 
worden doorgenomen. Zowel voor rekenen als voor taal laten we onze kwaliteiten zien. Houd de 

huiswerkplanning dus goed in de gaten! Hierop plannen we de brevetwerken.  

Kloklezen 
In de klas zullen we de komende weken hard werken aan ons kloklezen. Zowel de analoge als 
de digitale klok komen aan bod. Deze week starten we met de analoge klok. De komende 

week komt de digitale klok erbij en gaan we de beide koppelen aan en omzetten naar elkaar. 

Ook tijdsberekening komt aan bod, … Aan dit onderwerp kan je thuis ook werken. Laat de 
kinderen de klok in de gaten houden, laat ze berekenen hoeveel tijd ze nog hebben om naar 

school te vertrekken, tot het eten, voor hun hobby begint, …  

Tandemlezen 
Als leesinterventie wordt er op dit moment aan tandemlezen gewerkt. Dit gebeurt op schoolniveau. Zo wordt er 
samengewerkt met de andere klassen om ons leesniveau op te krikken. Elke week zetten de kinderen hun beste 

leestongetje voor.  

Naaien 
Er werd reeds een mail gestuurd vanuit de kinderen met de vraag naar helpende handen. We 
zijn namelijk op zoek naar helpende handen voor een naaiatelier. De kinderen zouden graag van 

stukjes stof, andere kleren makken. Een lappenshirt of lappenbroek wordt het resultaat. Wie zin 

heeft en de nodige vakkennis, kan iets laten weten bij Jens. Afspraken volgen later nog!  
 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Het Wilde Woud: De Tijgers en De Woudlopers -GR3 
Ruilkast 
Wij gaan een ruilkast maken. Die dient voor als jij iets kwijt wilt of iets moet hebben. 

Het werkt zo: 

-Je moet iets kwijt en legt het in de ruilkast. 

-Iemand anders die het kan gebruiken kan het er gewoon uitpakken. 

Zo willen we bereiken dat de mensen duurzamer omgaan met het materiaal, om mensen die het 

minder breed hebben ook iets nieuw (tweedehands) te kunnen geven, ...  

Onze vraag is:  

Heeft er iemand een kast staan die wij voor dit project kunnen gebruiken? 

 

Groetjes, 

Ninne & Merel 
 

Klaslied 
Met trots stelden we vrijdag op het forum ons klaslied voor. Iedereen kan het lied 

beluisteren op de facebookpagina van De Steltloper. 

 

Helpende (groot-)ouders 
Reeds twee weken werken we in de klas met hoeken en hebben we de vaste plaatsen afgeschaft. 

Wanneer Senne Frans geeft aan één klas, is het altijd fijn dat iemand anders de andere kinderen 

met hun individueel werk kan bijstaan. Daarom zijn we op zoek naar ouders/grootouders die graag 

eens de handen uit de mouwen willen steken, enkele momenten per week. Als je geïnteresseerd 

bent, laat dan zeker iets weten aan Senne. 

 

 

Activiteitenagenda 
Wie Wanneer Startuur Wat 

Algemeen Vr 02/12 

Vr 02/12 

Do 08/12 

Vr 09/12  

 

 

Verifiëringsgesprek  

Atelier 

Schoolraad 

Forum voor ouders 

Werkgroepen    

Eerste kleutergroep Do 01/12  Schilderij komen maken 

Tweede kleutergroep Di 29/11 

Di 06/12 

Di 06/12 

 Zwemles 

Zwemles 

Binnenspeeltuin MPI  

Eerste graad Di 29/11 

Do 01/12 

Di 06/12 

 

VM 

Zwemles 

CLB-onderzoek op school 

Zwemles 

Tweede graad Do 01/12 NM                        De Betties 

Derde graad Ma 28/11 VM       Senne naar vergadering OVSG 
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November 

 

MAANDAG 28 Nieuwsbrief Senne navorming OVSG 

DINSDAG 29 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 30 Stuurgroep 8u50 Tandemlezen 

 

 

December 
 

DONDERDAG 1 
1ste lj. onderzoek CLB 

op school 

KO1 voorstelling 

kleuren 
GR2 Betties 

VRIJDAG 2 Atelier 

ZATERDAG 3  

ZONDAG 4  

MAANDAG 5  

DINSDAG 6 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 7 Tandemlezen 

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 Freinetcafé Tandemlezen 

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  
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Januari 
 

ZONDAG 1  

MAANDAG 2  

DINSDAG 3  

WOENSDAG 4  

DONDERDAG 5  

VRIJDAG 6  

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9 Nieuwsbrief 

DINSDAG 10 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 11  

DONDERDAG 12 Team lang 

VRIJDAG 13 Freinetcafé Atelier 

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15  

MAANDAG 16 GR1 CC NM 

DINSDAG 17 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 18 Stuurgroep 

DONDERDAG 19 Schoolraad 

VRIJDAG 20 Forum open voor ouders 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23 Nieuwsbrief 

DINSDAG 24 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 25 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 26  

VRIJDAG 27 Atelier 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  

DINSDAG 31 Zwemles KO3+GR1 KO1>MPI 

 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

