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Allerlei 
 

Werken tijdens de pedagogische studiedag  
De pedagogische studiedag was voor de kinderen een verlofdag, maar voor de 
leerkrachten een werkdag. Het team werkte De Alfabetcode verder uit. 
Afspraken maken met elkaar, groeilijnen aanbrengen, … het stond allemaal op 
de agenda. Ook de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken hielpen een 
handje. Zij typten teksten over voor het minuutlezen en coderingspatronen. De 
coderingspatronen komen later in een kaft in de klas(sen) en de kinderen 
kunnen daar de nodige info halen als ze aan iets twijfelen. 
Het was een productieve dag voor het team. 

 
Afwezigheden  
-Poetsvrouw Peggy zullen we dit schooljaar niet meer terugzien.    
-Het bevallingsverlof van Dorien dat start in januari zal ingevuld worden door Goedele Kamers. 
-Het bevallingsverlof van turnjuf Noortje, dat start op 18 december, zal ingevuld worden door een 
turnleerkracht die ook op de hoogte is van de zorgwerking, daar Noortje ook zorguren heeft op school. 
Eind deze week weten we wie haar vervangt. 
-De ondersteuning van oma Ria in KO1 is weggevallen wegens een nieuwe job van Ria.  
 

Afscheid nemen en op zoek naar… 
We hebben afscheid moeten nemen van oma Ria en haar ondersteuning in de kleuterklas en tijdens de 
middag. We missen Ria enorm, want ze was een grote hulp voor het ganse team. We wensen Ria heel 
veel succes in haar nieuwe job. Bedankt voor alles Ria!!! 
Om die reden zijn wij dan ook op zoek naar een middagmoeder/-vader/-oma/-opa die ons wil  komen 

ondersteunen. Deze dagen kan je vrijwillig doen of tegen betaling. Je kan zelf kiezen. Wie 
het niet ziet zitten om dit vier dagen in de week op te nemen, kan altijd een voorstel doen 
om dit voor slechts één of twee dagen te doen. Wij zoeken dan mensen die hierin verder 
kunnen aanvullen. Voel je je geroepen, geef dan zeker je naam door. Vraag het ook een 
keer aan je eigen ouders. Je bent steeds vergezeld van een leerkracht. Wie een vergoeding 
wil, zal deze krijgen van de stad, dienst personeel. 

Wij zijn je alvast enorm dankbaar! Werkuren: 12u00 tot 13u15. Meer info kan je bekomen bij Fabienne. 
 

Rapport- en kindbesprekingen 
In december staan de rapport- en kindbesprekingen weer op de agenda. Elke leerkracht zal 
een doodle doorsturen waar je direct je voorkeur kan op invullen. Houd rekening met broers 
en zussen als dat van toepassing is. De leerkrachten zullen ook nog bevestigen of het 
aangeduide uur kan. 

 
Drukke dagen 
De periode van stress bij kinderen staat weer voor de deur: Sinterklaas, toetsen, vakantie in zicht, 
naderende feestdagen, … Het heeft allemaal een invloed op hun systeem. Bewust en onbewust zijn de 
kinderen met veel dingen tegelijkertijd bezig. We vragen dan ook om bewust om te gaan met je 

 

Nieuwsbrief  

27 november 2017 
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kind(eren). Als je de nodige rust kan schenken (en zelf dus ook in ‘rustmodus’ bent) 
met daarbovenop wat gezonde voeding, overgoten met een luisterend oor en om het af 
te maken de nodige complimenten en schouderklopjes geeft, dan heb je een ideaal 
recept om deze tijd door te komen. 
Succes en ‘SMAKELIJK’! 

Ruilkast 
Lien (mama van Ella, Ava en Kobe: GR1, KO2, KO1) heeft zich opgegeven om de 
ruilkast mee in de gaten te houden. Er wordt een afdak besteld om boven de 
fietsenstalling te maken. Een heel nieuwe kast zal in elkaar getimmerd worden 
door de schoonpapa van Lien. Ondertussen is er al een plastieken kist aangekocht 
om de boeken in te steken. De start is gemaakt om er weer een leuke, 
aantrekkelijke ruilkast van te maken. Nu moet die enkel nog gebruikt worden door onze 
Steltloper(groot-)ouders en mensen uit de parochie. 
 

Giften 
Peter, papa van Eveline en Alexander (GR2 en GR3), schonk de school tafels, kasten, een 
zitbank en boeken.  
Katrien, mama van Vosse, Tanne en Gust (GR1, KO2 en KO1) wist een diepvriezer voor ons 
te ‘versieren’. 

Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor. 
 

Kindergemeenteraad  
De kindergemeenteraad gaat door op woensdag 29 november. Het punt dat Noa Van 
Hove en Ninne Vanreusel zullen meenemen is de verkeersveiligheid rond onze school. 
Hier willen onze Steltlopers nog verbetering in zien. Dit punt is eerder ook al op de schoolraad van de 
scholengemeenschap aangekaart, maar tot hiertoe zonder gevolg. We hopen dat het punt nu nog een 
keer in de belangstelling komt te staan met resultaat achteraf. Duimen maar!  

 

Schoolraad uit de scholengemeenschap 
Tijdens de schoolraad van de scholengemeenschap zullen Sofie V. (leerkracht KO1) en Hilde D. (mama 
Fenna, Arne en Jorre) een aanvraag doen voor verkeersborden voor onze kiss & ride-zone, alsook voor 
de parkeerstrook voor mindervalide. 
 

Pijlers 
Reeds twee jaar werkt het team aan vernieuwde pijlers. Ouders hebben al meerdere 
keren de kans gekregen om deze in te kijken en erover mee te denken. Tijdens de 
infoavond begin september was dit ook weer het geval. Het team heeft de pijler van de ‘IK-tocht’ nu 
klaar en hieronder vind je het resultaat. Aandachtspunten die door de ouders in september meegegeven 
zijn vind je eronder. 
 
IK-tocht 
Elke "ik" is een uniek individu die op tocht is om zichzelf te ontdekken en ontplooien. Op deze tocht krijgt 
elk kind de kans om zijn stem te laten horen.  
Kinderen 

- kunnen, mogen, willen en durven gehoord worden. 

- mogen zichzelf zijn en hun eigen weg leren vinden in het leven: "Wat zijn mijn sterke punten?  

Waar kan ik nog in groeien? " 

- leren zichzelf beter kennen en kijken zowel naar hun mooie kanten als naar hun leerkansen. Ze 

weten wat ze waard zijn en aanvaarden zichzelf zoals ze zijn met hun eigen wortels, passies en 

talenten.  

- leren hun eigen grenzen ontdekken, bewaken en verleggen. Ze leren in hun kracht staan. 

Het is een tocht met vallen en opstaan, verdriet en vreugde met als einddoel zichzelf te ontdekken, 
begrijpen en aanvaarden. 
 
Aandachtspunten vanuit de ouders om aan deze pijler te werken: 
-sterke kanten van een kind nog sterker maken (daarin laten groeien) 
-kind-kind-werking sterker maken en inzichten in elkaar laten krijgen 
-aanvaarden en omgaan met de sterke en minder sterke kanten 
-zelfvertrouwen, zelfbeeld, eigenwaarde 
-groeien vanuit… (vanuit zichzelf en vanuit de ander) 
-GRENZEN 
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Activiteiten hierbij vanuit de ouders: 
-sociale vaardigheden 
-praten 
-elkaar observeren 
-ik-boodschap aanleren 
-verwoorden van gevoelens 
-coöperatief werken 
 

6 december speldag 
6 december is het Sinterklaas zijn verjaardag. Op school laten wij deze dag weer op 
onze eigen steltlopermanier doorgaan. Dit jaar mochten de kinderen van de eerste 
graad de dag voorbereiden. Deels zal er in de klas op een rustige manier gewerkt 
worden en het andere deel brengen we met z’n allen samen in spelvorm door. We kijken er naar uit! 
 

Atelierwerking 
Vrijdag 1 december gaat het atelier weer door. Mensen die willen deelnemen in één van de 
ateliers, vullen de doodle in: https://doodle.com/poll/5qmhwwkexpkbi2ec . 
Dank bij voorbaat!  

Atelier: 

   December Januari  

   01 
15 

19 
 

Februari Maart April Mei Juni  

02 02 
16 

20 04 
25 

08 
22 

 

Forum 
Vrijdag 8 december is het weer Freinetcafé. Dit zal doorgaan om 14u00 in het café van zaal De Bonten 
Hannen. Je kan nadien aansluiten bij het forum voor ouders.  
Forum: 

   December Januari  

   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 

 

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: 

  November December Januari  

  30 14 18 

Februari Maart April Mei Juni  

01 
22 

08 
22 

26 17 
31 

14 
 

 
Freinetcafé: 

   December Januari  

   08 10 

Februari Maart April Mei Juni  
09 21 25 18 20  
 
Meedoedagen 2,5-jarigen: 

   December Januari  

   20 24 

Februari Maart April Mei Juni  

07 28 - 09 20 algemene 

meedoedag 
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Klanken uit de werkgroepen 
Stuurgroep  
Dat we een leuke en speciale school zijn wisten we al langer. Maar hoe komt dit toch? Wat is dat juist 
waar we ons onderscheiden van andere scholen? Een deel van dat antwoord vind je op de blog van de 
school: desteltloperblog.wordpress.com. Als je geen zin hebt om regelmatig te gaan kijken op onze blog 
kan je je registreren. Dan krijg je een melding in je mailbox wanneer er iets nieuw gepost is. 
 
Het volgende Freinetcafé zal plaatsvinden voor het forum dat toegankelijk is voor ouders. Was je van 
plan om op 8/12 naar dat Forum te gaan, kom dan iets vroeger om iets te drinken en bij te babbelen 
vanaf 14u in De Bonten Hannen. 

 

 

November 
 

MAANDAG 27 Nieuwsbrief 

DINSDAG 28 Zwemles KO3+GR1 

WOENSDAG 29  

DONDERDAG 30 Schoolraad 
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December 
 

VRIJDAG 1 Atelier 

ZATERDAG 2  

ZONDAG 3  

MAANDAG 4  

DINSDAG 5 Zwemles KO3+GR1 KO2>MPI 

WOENSDAG 6 Sinterklaasfeest 

DONDERDAG 7  

VRIJDAG 8 Freinetcafé Forum ouders 

ZATERDAG 9  

ZONDAG 10  

MAANDAG  11 Nieuwsbrief 

DINSDAG 12 Zwemles KO3+GR1 GR2 Betties 

WOENSDAG 13 Stuurgroepvergadering 9u00 bureel Fabienne 

DONDERDAG 14 Schoolraad 

VRIJDAG 15 GR3 STEAM-dag Atelier 

ZATERDAG 16  

ZONDAG 17  

MAANDAG 18  

DINSDAG 19 Vrij zwemmen KO3+GR1 KO1>MPI 

WOENSDAG 20 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 21  

VRIJDAG 22 Kerstfeest 

ZATERDAG 23 Kerstvakantie 

ZONDAG 24  

MAANDAG 25  

DINSDAG 26  

WOENSDAG 27  

DONDERDAG 28  

VRIJDAG 29  

ZATERDAG 30  

ZONDAG 31  
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