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Nieuwsbrief van 9 oktober 2017 

Allerlei 
 

Grootouderdag 
Woensdag 11 oktober mogen alle grootouders komen genieten met hun kleinkinderen van de 

schooldag. Indien mogelijk brengen de grootouders de kinderen zelf mee naar school en 
‘s middags nemen zij die ook terug mee naar huis. Dit vragen we om een overrompeling 
aan volwassenen en auto’s te vermijden. Breng de grootouders zeker nog een keer op de 
hoogte.  

Om 8u45 worden de grootouders verwacht in zaal ‘De Bonten Hannen’ waar ze verwelkomd worden 
door grootouder Katrien. Er wordt een tas koffie/thee aangeboden en terwijl kan er kennis met elkaar 
gemaakt worden. Rond 9u30 worden de grootouders in de klas(sen) verwacht. 
Hierbij alvast nog een keer de dagplanning:  

KO1 (turnen); tekenronde samen met de grootouders; speeltijd; gezelschapsspelletjes spelen; 
afsluitronde 

KO2 (ochtendritueel); contractwerk omtrent ‘project bomen’; speeltijd; gezelschapsspelletjes spelen 
GR1 (praatronde); turnen; speeltijd; muzisch creatief met foto’s; afsluitronde/toonmoment 
GR2 (godsdienst/zedenleer); gezelschapsspelletjes; speeltijd; levend werk: kladblok (schrijven) + 

rekenen; tafels oefenen met GR3 
GR3 (stil rekenen); communicatie ‘vroeger en nu’; speeltijd; Franse volksliederen; tafels oefenen met 

GR2 
 

Infoavond ‘De Alfabetcode’ 
 Donderdag 12 oktober vindt de infoavond van ‘De Alfabetcode’ door Erik Moonen plaats. Om 
20u00 worden jullie verwacht in zaal De Bonten Hannen. Hopelijk hebben jullie je 
ingeschreven op de doodle http://doodle.com/poll/whbn764zdfwrug9u. Voor elke bezoeker 
moet er een naam staan. 
 

Pedagogische studiedag 
Woensdag 4 oktober hebben we met de ganse scholengemeenschap vergaderd over ‘breed evalueren 
binnen wiskunde’. Onze school is hier al heel goed mee bezig. Toch maken we nog de nodige 
bijsturingen waar nodig. Later dit schooljaar komt Piet Mariën van onze begeleidingsdienst (OVSG) naar 
onze bijsturingen kijken. 
 

Afwezigheden  
Poetsvrouw Peggy is nog steeds afwezig. Vaste vervanging kan nog steeds niet gerealiseerd worden. 
 

Oversteken 
Onze Steltlopers kunnen bewaakt oversteken tussen 8u30 en 8u45. ’s Avonds kunnen de kinderen 

zonder begeleiding overgestoken worden om 15u45. In de winterperiode zullen we 
nagaan wie nog met de fiets blijft komen en of de begeleiding door de school dan nog 
nodig is. 
Wie zelf gemachtigd opzichter wil worden (ouder/grootouder) en zo de school wil 
ondersteunen, kan bij de stad een cursus volgen. Folders hangen op het nieuwe 
prikbord in de gang van de lagere school. 
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Dag van verzet tegen armoede 
Dinsdag 17oktober is het ‘dag van verzet tegen armoede’. Die dag staan wij extra stil bij het thema 

‘armoede’ in de wereld. Dit jaar ligt de focus op gezondheid. Wij zullen weer een wit laken 
aan de schoolpoort hangen, als ook aan de straatkrant in zaal De Bonten Hannen. Verder 
krijgen de kinderen zoals vorig jaar muntjes om tijdens de schooldag (hun eigen 
meegebracht) eten, drinken, speelgoed, verzorging, … mee te kopen. Op die manier gaan 
ze nadenken over wat levensnoodzakelijk is en wat luxe is. 

Dinsdagavond vindt de fakkeltocht plaats o.l.v. vzw Al-arm. Kinderen hebben reeds een flyer mee naar 
huis gekregen.  
 

Stap samen met SPAAK op tegen armoede  
Op 17 oktober in de refter van het Sint Aloysisusinstituut, Kollegestraat 15 te Geel.  
Ingang via het Schuttershof!!!  
19.00 uur: inleiding + 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 4 fakkeltochten gelijktijdig plaats in Geel, Mol, Herentals en Turnhout 
(organisatie van SPAAK ‘Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen’). 

 
Maandag 9 en dinsdag 10 oktober kan je gaan kijken naar een film in kader van de werelddag van 
verzet tegen armoede:  
Studio Filmtheaters, Werft  

Wanneer maandag 9 oktober 2017 
Van 20.00 uur 
Prijs Vrijetijdspas: 3 euro, anderen: het goedkope tarief van maandag.  

Film: “ Sami Blood ” is een intiem en intelligent portret van een meisje dat vastberaden is haar dromen 
na te jagen, tegen de klippen op. Tiener Elle-Marja, dochter van een rendierherdersfamilie in Lapland, 
droomt ervan te ontsnappen aan haar nomadenbestaan en te gaan studeren in Uppsala. Maar in het 
Zweden van de jaren dertig is discriminatie tegen haar volk, de Sami, alomtegenwoordig.    
  

Luizen/neten 
De meldingen van aanwezigheid van luizen blijven in de lagere school nog binnenlopen. 
Gelieve het controleren niet op te geven en waar nodig in te grijpen. We moeten deze strijd 
samen aangaan. Dank bij voorbaat! 
 

Poort sluiten 
De poort blijft nog geregeld open staan. Daarom plaats ik nog graag de oproep van vorige 
keer: 
Gelieve allemaal de poort te sluiten bij het binnen- of buitengaan van de school! Deze 

staat héél vaak open, vooral de bruine poort die enkel open is tijdens de opvanguren. Deze zal voortaan 
pas om 16u00 losgemaakt worden en op woensdag om 12u20. Het gaat om de veiligheid van onze 
kinderen en daar moeten we echt samen aan werken. Dank bij voorbaat om je hier samen voor in te 
zetten. Sociale controle is hierin zeer belangrijk, dus spreek elkaar er zeker over aan als die open blijft 
staan. Ook steeds de klep mee sluiten. Dank u! 
 

MDO  
Het laatste MDO vindt donderdag plaats. Eind deze week moet dus elke ouder wiens kind 
een bijsturing krijgt in leertraject op de hoogte gebracht zijn. Deze eventuele aanpassingen 
worden enkel gemaakt met het oog op zo kindgericht mogelijk te werken en dus ook te 
voldoen aan de noden van het kind. 

 

Stagiaire kinderverzorgster en vaste kinderverzorgster  
De vaste kinderverzorgster An Geerinckx is nog steeds met ziekteverlof. Vervangster Tanja wordt op 
haar beurt vervangen door Greet Maes die uitbreiding van uren vroeg. Greet zal iedere 
maandagvoormiddag aanwezig zijn in KO1. 

Bepaalde vrijdagen komt er in KO2 een stagiaire kinderzorg ondersteunen in de klas en dit over 

volgende periodes: 2/10 tem 20/10, 19/2 tem 9/3 en 22/tem 8/6. 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Stagiaires 
Maandag 16 oktober starten er twee stagiaires in de lager school. Nele start in GR2 en  Stien in GR1. Zij 
nemen tot 27 oktober de klas helemaal over. Ook de turnlessen van die klassen worden door hen 
gegeven.  
 

Atelierwerking 
Vrijdag 13 oktober zal het atelier in een ander jasje zitten. Het koor van Al-arm komt samen met hun 
dirigent en muzikanten oefenen met onze kinderen om de liederen voor de dag van verzet tegen 
armoede verder in te oefenen. We zingen tot ongeveer 14u15. Daarna kunnen de kinderen nog even in 
een kort atelier werken. Het is enkel voor deze vrijdag dat de aanpassing van toepassing is. 

 
September Oktober November December Januari  

 13 

27 

17 01 

15 

19 

 

Februari Maart April Mei Juni  

02 02 

16 

20 04 

25 

08 

22 

 

Overzicht lijsten en data allerlei  
Bij deze enkele lijsten met data per onderdeel die in iedere SOS blijven staan. De data die voorbij 

zijn worden verwijderd.  

 

Schoolraad: 

 Oktober November December Januari  

 12 

26 

16 

30 

14 

 

18 

 

Februari Maart April Mei Juni  

01 

22 

08 

22 

26 17 

31 

14 

 

 

Forum: 

 Oktober November December Januari  

 20  kinderen 10 ouders 

24 kinderen 

08 ouders 

 

12 kinderen 

26 ouders 

Februari Maart April Mei Juni  

23 kinderen 09 ouders 

23 kinderen 

27 ouders 18  kinderen 

 

01 ouders 

15 kinderen 

 

Atelier: 

September Oktober November December Januari  

 13 

27 

17 01 

15 

19 

 

Februari Maart April Mei Juni  

02 02 

16 

20 04 

25 

08 

22 

 

Meedoedagen 2,5-jarigen: 

 Oktober November December Januari  

 25 - 20 24 

Februari Maart April Mei Juni  

07 28 - 09 20 algemene 

meedoedag 

 
 
 
 
 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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Klanken uit de werkgroepen 
Vergadering stuurgroep 
Woensdag 18 oktober worden alle stuurgroepleden om 9u00 in het bureel van Fabienne verwacht voor 
de ledenvergadering. 
 

Startvergadering werkgroepen 
Op donderdag 19 oktober om 18u00 vindt de startvergadering van de werkgroepen plaats, maar daar 
moeten enkel de leerkrachten en de voorzitters op aanwezig zijn.  
Fijne samenwerking!!! 
 
 

Oktober 
 

MAANDAG 9 Nieuwsbrief MDO NM KO1 + KO2 
Filmavond in Studio 
Filmtheaters, Werft 
20u00 

DINSDAG 10 Zwemles GR2+3 GR1 projectvoorstelling 15u00 

WOENSDAG 11 GROOTOUDERDAG 

DONDERDAG 12 MDO VM GR2 Schoolraad 
Infoavond 
Alfabetcode Erik 
Moonen 

VRIJDAG 13 Oefenen Al-arm zingen 13u15 Atelier 

ZATERDAG 14  

ZONDAG 15  

MAANDAG 16 Start stagiaire GR1 + GR2 

DINSDAG 17 

Dag van verzet 
tegen armoede 
+ fakkeltocht ’s 
avonds 

Zwemles GR2+3 KO1>MPI 
Fakkeltocht 
19u00 

WOENSDAG 18 Vergadering stuurgroepleden 9u00 

DONDERDAG 19 GR2 Betties 
18u00 startvergadering alle 
werkgroepen 

VRIJDAG 20 Forum kinderen 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22 Sofie V jarig 

MAANDAG  23 Nieuwsbrief Sportdag GR1 Axion 

DINSDAG 24 Vrij zwemmen GR2+3 

WOENSDAG 25 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 26 Schoolraad 

VRIJDAG 27 Atelier 

ZATERDAG 28 Herfstvakantie 

ZONDAG 29  

MAANDAG 30 Schilderwerken atelier 

DINSDAG 31  

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/
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November 
 

WOENSDAG 1 Allerheiligen 

DONDERDAG 2 Allerzielen 

VRIJDAG 3  

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6  

DINSDAG 7 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 8  

DONDERDAG 9 GR3 auteurslezing GR2 Betties 

VRIJDAG 10 Forum ouders 

ZATERDAG 11 Wapenstilstand / Sint Maarten 

ZONDAG 12  

MAANDAG 13 Nieuwsbrief 

DINSDAG 14 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 15 Pedagogische studiedag Alfabetcode en Schrift (school gesloten) 

DONDERDAG 16 Medisch onderzoek 1ste lj. Schoolraad 

VRIJDAG 17 Atelier Wafelverkoop 

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20  

DINSDAG 21 Zwemles KO3+GR1 KO1>MPI 

WOENSDAG 22 Stuurgroep 9u00 

DONDERDAG 23 GR2 Betties  

VRIJDAG 24 Forum kinderen 

ZATERDAG 25  

ZONDAG 26  

MAANDAG 27 Nieuwsbrief 

DINSDAG 28 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 29  

DONDERDAG 30 Schoolraad 
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