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Nieuwsbrief van 23 oktober 2017 

Allerlei 
 

School zoekt weg naar plateaus 
Zaal De Bonten Hannen mist nog twee zilveren platte plateaus en enkele kommen. Zijn er mensen die 

twee platte plateaus en twee kommen van de zaal mee naar huis genomen hebben 
tijdens/na de kennismakingsklusbrunch? Gelieve deze zo snel mogelijk mee terug 
naar school te geven. Dank bij voorbaat! Indien de plateaus en kommen niet 

terugkomen, moeten wij betalen voor deze spullen. 
 

Tuin zoekt kruiwagen 
Onze tuin is haar kruiwagen kwijt. Heeft iemand met de kennismakingsklusbrunch per ongeluk de 

verkeerde meegenomen, of heeft iemand hem mee om te herstellen? Hij had een lekke 
band, dus dat is nog een herkenningsfactor. Graag een berichtje aan 
kdevuyst1980@hotmail.com 
Katrien en de tuin zijn je enorm dankbaar!!! 

 
Dag van verzet tegen armoede 
Dinsdag 17 oktober was het de werelddag van verzet tegen armoede. Twee weken voordien hebben 

onze Steltlopers liedjes kunnen inoefenen met het koor van Al-arm. De ingeoefende 
liedjes worden iedere 17de oktober samen met het koor gezongen op de 
bijeenkomsten. Er waren dit jaar 7 Steltlopers aanwezig en zij zongen uit volle 
borst mee. Het koor geniet van de samenzang met de kinderen en hoopt iedere jaar 
meer en meer Steltlopers te ontvangen.  
Er werden die avond pakkende getuigenissen verteld en de fakkeltocht nadien was 

hartverwarmend. Het is fijn om te zien dat er meerdere mensen mee strijden in de hoop iets te kunnen 
doen tegen armoede. Iedereen verdiend een goed leven en de nodige middelen daarvoor. 
Op school zelf konden onze kinderen aan den lijve ondervinden van hoe men keuzes moet maken met 
geld. Niet alles kan je kopen en afhankelijk van je gezondheid ben je al dan niet in staat om te werken 
en zo extra’s te verdienen. 
Het is een leerproces voor groot en klein en onze kinderen leren we dit niet door het probleem slechts 
op één dag in de kijker te zetten. Daarom zullen we deze actie meerdere keren op touw zetten, maar 
daar hoor je later meer over. Het zingen en de fakkeltocht horen er dan niet bij, want die zijn exclusief 
voor 17 oktober, ieder jaar weer. Dit jaar was het weer prachtig om samen het verzet aan te gaan en 
onze stem te laten horen. 
 

Grootouderdag 
Onze grootouders stonden op woensdag 11 oktober centraal in onze school. Alle klassen 
kregen die dag grootouders over de vloer en niet zomaar een paar. Er waren heel wat 
grootouders komen opdagen en daar waren onze kinderen en leerkrachten enorm blij mee. 

Zo’n dag met de grootouders bij in de klas heeft toch iets speciaal. Het is enorm druk, dat wel, maar het 
is een keer wat anders. Samen quizzen, gezelschapsspelletjes spelen, turnen, contracten maken, 
knutselen en nog veel meer stonden op het programma. Voor de ene grootouder was het al wat drukker 
dan voor de andere. Onze stuurgroep die voor de ontvangst instond, heeft ook de grote opkomst als 
een leerschool ervaren. Volgende keer zullen zij de grootouders in een grotere ruimte ontvangen.  
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Papieren grootouderparticipatie 
Er zijn enkele grootouders die roze papieren van de grootouderparticipatie mee naar huis genomen 
hebben. Gelieve deze ingevuld terug mee naar school te brengen. Grootouders die nog geen papier 
hebben ontvangen, maar toch graag één invullen, kunnen in bijlage het papier invullen en terugsturen 
naar fabienne.luyten@geel.be 
Er kan ook een papier op het bureel gevraagd worden. 
Dank bij voorbaat! 

 
Personeelsnieuws 
Nancy Dillen, onze opvangmoeder, is afwezig tot en met de herfstvakantie. Momenteel wordt Nancy 

vervangen door Ria Mondelaers (oma Janne KO1).  
Jens is nog afwezig tot en met woensdag 25 oktober. Hij wordt vervangen door Lore Mols. 
Peggy is nog afwezig tot en met 10 november. De mobiele poetsploeg komt langs wanneer het 
kan. 

Wij wensen allen een spoedig herstel toe. 
  

Blogs 
Onze school heeft niet alleen een website (nog steeds in aanpassing) en facebookpagina, maar ook 3 
blogs: 
GR2: https://desteltloperdierentuin.weebly.com/ 
GR3: https://hetwildewoud.weebly.com/ 
Stuurgroep: desteltloperblog.wordpress.com  
Bij GR2 en GR3 kan je iedere keer op de artikels reageren. Op de blog van de stuurgroep kan je zelf 
interessante artikels laten plaatsen of zelf teksten schrijven. Je kan de teksten doorsturen naar  
bieke@groepspraktijkdynamiek.be of gertvanhove@hotmail.com 
Bieke plaatst de teksten op de blog. 
 

Meedoedag 
Woensdag 25 oktober is het meedoedag voor 2,5-jarige kleuters die na de herfstvakantie mogen              

instappen. Ken je mensen met zulke kinderen die interesse hebben in onze school, geef ze dan 
zeker deze data door. Sofie zet de deur van de Oranje Poezenklas open voor hen. Ze mogen 
alvast een voormiddag komen proeven van het schoolleven. 

Meedoedagen 2,5-jarigen: 

 Oktober November December Januari  

 25 - 20 24 

Februari Maart April Mei Juni  

07 28 - 09 20 algemene 
meedoedag 

 

 

Herfstvakantie 
Vrijdag 27 oktober kan elke Steltloper na de schooldag de herfstvakantie instappen. Een ganse week is 

de school gesloten en wij zien elkaar weer terug op maandag 6 november. Wij wensen iedereen 
een fijne tijd toe en hopen dat de vrije dagen de nodige energie mogen schenken om er nadien 
weer vol goede moed tegenaan te gaan.  

 
Pedagogische studiedag 

Woensdag 15 november is de school gesloten wegens pedagogische studiedag. Je moet zelf 
voor opvang zorgen, want op school is deze niet voorzien. 
 

Wafelverkoop  
De wafelverkoop komt er bijna aan. Binnenkort worden de bestelformulieren meegegeven. Vrijdag 17 

november is de ophaaldag van de wafels. Houd de briefwisseling goed in de gaten. Later 
meer. 

 
Graad 3 - pompoensoep  
Op donderdag 26/10/2017 gaan wij pompoensoep verkopen. Wij verkopen de pompoensoep per liter. 
Dus wij willen vragen als je pompoensoep wilt kopen om een pot mee te brengen. Er moet wel een liter 
in kunnen. Deze kan je dan thuis opeten of invriezen. De opbrengst is voor onze reis naar Wallonië. 
Groetjes, Het Wilde Woud.  
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Stagiaires 
Maandag 6 november starten er twee stagiaires in de school.  

Dorien Cloots is stagiaire kinderzorg en zal tot en met 24 november in KO1 meewerken. 
Elien Gabriëls is stagiaire communicatie en media en zal zowel op het bureel als in de klassen 
mee ondersteunen en taken uitvoeren. Zij is aanwezig tot en met vrijdag 17 november. 
Nele en Stien, stagiaires leerkracht lager onderwijs, maken vrijdag 27 oktober hun laatste 

schooldag. Wij bedanken hen graag voor hun grote inzet. 
 

Atelierwerking 
Vrijdag 27 oktober gaat het atelier weer in zijn originele vorm door. Mensen die willen 
deelnemen in één van de ateliers, vullen de doodle in. Deze wordt apart verstuurd. 
Dank bij voorbaat! 

 
 Oktober November December Januari  

 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  

 26 16 
30 

14 
 

18 
 

Februari Maart April Mei Juni  

01 
22 

08 
22 

26 17 
31 

14 
 

 
Forum: 

  November December Januari  

  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 

 

Klanken uit de werkgroepen 
Stuurgroep 
Het nieuwe schooljaar is weer met volle energie gestart. Zo konden we al genieten van een heerlijke 
brunch. Er werd ook volop geklust die dag. Erik Moonen kwam langs om meer duiding te geven over De 
Alfabetcode. Ook de dag van de armoede maakte indruk bij de leerlingen.  De 2e en 3e graad hebben een 
eigen blog opgestart zodat we kunnen lezen waar zij mee bezig zijn.  Ook heeft onze school een blog 
waar meer algemene zaken op verschijnen. Verslagen van dingen die op schoolniveau gebeuren, 
interessante artikels die worden besproken, ... Zaken die we zelf interessant en belangrijk vinden voor 
de school, of voor de ouders om te weten. Ga zeker af en toe een kijkje nemen op 
“desteltloperblog.wordpress.com”.  Je kan jezelf registreren zodat je bericht krijgt als er een nieuw 
artikel op verschijnt. Als er mensen zijn die zelf iets interessant in aanbieding hebben,  een goed idee 
of iets gelezen hebben in de krant of een tijdschrift, mag contact opnemen met 
gertvanhove@hotmail.com 
 

Website 
Ook onze website is wakker geworden na twee maanden vakantie. Je vindt er stilaan meer en meer 
verslagen van de voorbije activiteiten. Ook de linken naar de blogs van graad 2 en 3 vind je op onze 
website. Ga zeker eens een kijkje nemen en laat je kinderen mee genieten van de foto's.  
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Oktober 
 

MAANDAG  23 Nieuwsbrief Sportdag GR1 Axion 

DINSDAG 24 Vrij zwemmen GR2+3 

WOENSDAG 25 Meedoedag 2,5-jarigen KO2 projectvoorstelling 11u30 

DONDERDAG 26 Schoolraad Soepverkoop GR3 

VRIJDAG 27 Atelier 

ZATERDAG 28 Herfstvakantie 

ZONDAG 29  

MAANDAG 30 Schilderwerken atelier 

DINSDAG 31  

 
 

Scroll verder naar onder en ontdek de kalender van november. 
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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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