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Allerlei 
 

Lokale verlofdag 
Maandag 1 oktober is de school gesloten wegens facultatieve verlofdag. 
Die dag is er geen opvang voorzien, dus zelf een oplossing zoeken aub. 

 
Kiss&Ride 
Onze Kiss&Ride heeft donderdag een verlaagde borduur gekregen. De aanvraag voor het 
verkeersbord is in behandeling. Daar er ondertussen nog scholen dit aangevraagd 
hebben, staan wij nu even ‘on-hold’. Daarom gaan we nog even verder met onze papieren 
versie tegen de boom. Het ‘stoppen – zoenen – verder rijden’, is nog altijd de enige 
manier van gebruiken van dat pad. 
 

Freinetleven 
We zijn nu drie weken verder dan 3 september en de regels, afspraken en de manier van 
werken zit er bij de meeste kinderen weer goed in. Het is mooi om te zien hoe kinderen 
weer samenwerken, zich verdiepen in nieuwe leerstof en antwoorden zoeken op vragen 
die bovendrijven vanuit de praatronde. Projecten en onderzoeken beginnen volop in actie 

te komen, wat zal resulteren in heel wat verwerking waar later iedereen van kan meegenieten. Op 
naar meer! 
 

1 week weg 
We zullen ze missen, onze maatjes van Het Wilde Woud. Zij gaan een week lang naar Durbuy op 
kamp. Van verveling zal er daar geen sprake zijn. Onze allerkleinsten moeten het doen 
zonder  meter en peter, maar nu de leerlingen van De Dierentuin voor één week de 
grootsten worden, zullen zij wel een extra oogje in het zeil houden. Véél plezier in Durbuy 
en wij kijken uit naar jullie blogverhalen! hetwildewoud.weebly.com 
 

Flyer Steltloper verspreiden 
We zoeken mensen die onze nieuwe flyer mee willen verspreiden. Weet je een goede plaats om er 
te leggen? Neem dan zeker een stapeltje flyers mee. Je vindt ze op de infobureau in de gang van de 
3e graad. Dank bij voorbaat! 
 

Ouderbevraging infoavond 
De ouderbevraging rond de infoavond is via mail verstuurd. Met de antwoorden die binnen 
komen, kunnen wij onze infoavonden aan de noden aanpassen. Voor iedereen alles 
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inwilligen is natuurlijk niet mogelijk, maar we doen ons best om naar ieders noden te werken. Vul 
je de bevraging liever handmatig in, dan vind je de lijst onderaan de nieuwsbrief nog eens terug. 
Papieren versies mogen in de rode brievenbus aan het bureel gestoken worden. 
Ook van een ‘+’ kunnen we wat opsteken. Zo weten we dat die onderdelen al goed afgestemd zijn. 
Gelieve dus in te vullen!   
Alvast bedankt voor jullie antwoorden. 

 
CLB 
Het CLB is veranderd van werking. Met de nieuwe manier hopen ze alles nog beter te kunnen 
opvolgen. Binnenkort worden er nieuwe folders meegegeven. Mochten er ouders zijn die het CLB 
voor het één of ander nodig hebben, dan moeten zij contact opnemen met Evelien Hofmans. Ook de 
school werkt via haar.  
Gegevens: Evelien Hofmans 
Psychopedagogisch consulent Onthaalteam 
evelienhofmans@vclb-kempen.be 
Adres: 
Vrij CLB Kempen vestiging Geel 
Stationsstraat 160, 2440 Geel 
+32 14 58 85 34, www.clb-kempen.be 
    

Luizen 
Gelieve controle te blijven doen en indien nodig te behandelen. Wij danken iedereen voor 
de grote inzet. Enkel zo kunnen we die kriebelbeesten onder controle krijgen. 
We wachten nog steeds op de nieuwe luizenzakken. 
 

Middagmoeder 
We hebben al een ganse week een vaste middagmoeder. Mimi, die vorig jaar ook al tijdens de middag 
op onze school werkte, is weer terug. Samen met een leekracht doet zij toezicht bij onze Steltlopers. 
 

Openingsweekend cultureel seizoen 
Dit weekend start het cultureel seizoen. De opening is voorzien in Oosterlo (folder eerder 
meegekregen). Op zaterdag is er zelfs een  heuse vuurshow op de speelplaats van onze school. 
Deze voorstelling is gratis en duurt van 20u00 tot 21u00. De poort gaat open om 19u30. Vol is 
vol!!! Onze feestgroep heeft er een drankstandje. De opbrengst is integraal voor onze kinderen. Be 
there! 
 

Kennismakingsbrunch 
Hopelijk heeft iedereen deze datum in het VET in zijn/haar agenda staan: ZONDAG 7 
OKTOBER KENNINGSMAKINGSBRUNCH EN KLUSDAG! De inschrijvingen voor het eten 
zijn al meegegeven. Wie een handje wil/kan toesteken, kon dit al bij de inschrijving 

meedelen. De tuin-/klusploeg zal binnenkort een kluslijst ophangen om op in te tekenen.. 
Wie graag wat eten bereidt voor de brunch, geeft dit door op het bord op de speelplaats. Onkosten 
mogen via een kassabon doorgegeven worden. Hopelijk kunnen we genieten van zacht herfstweer. 
 

Atelier 
Vrijdag 28 september gaat het atelier weer door. Hierbij de doodle waar je je naam 
kan doorgeven als je wil ondersteunen. Helpende handen zijn altijd welkom. Dank bij 
voorbaat! https://doodle.com/poll/wu8erreiwf72nawf 

September Oktober November December Januari  
28 19 30 14 11 
Februari Maart April Mei Juni  
22 15 26 24 14 
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Forum 
 Oktober November December Januari  
 12 16 07 25 
Februari Maart April Mei Juni  
15 29 / 10 07 

 
Heuglijk nieuws 

Een hele dikke proficiat gewenst aan Jenaily (KO1) en Jannicha (KO3) met de geboorte van 
hun zusje Jeally. Wij wensen de  kersverse ouders het allerbeste toe met de kleine spruit. 

 
 

Klanken uit de werkgroepen 
Alle werkgroepen 

De secretaressen zijn nog bezig met het verwerken van alle gegevens die jullie moesten 
invullen. Nog even geduld aub en dan kunnen we binnenkort alle lijsten doorgeven aan de 
ouders die in werkgroepen zetelen. 

 

Stuurgroep 
Wie zich heeft ingeschreven om te zetelen in de stuurgroep, is van harte uitgenodigd op de eerste 
vergadering die doorgaat in het bureel van Fabienne op woensdag 3 oktober om 9u00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

September 
maandag 24 GR 3 kamp Durbuy 

dinsdag 25 GR 3 kamp Durbuy KO2 > MPI Team kort 

woensdag 26 GR 3 kamp Durbuy 

donderdag 27 GR 2 + GR1 scholencross GR 3 kamp Durbuy 

vrijdag 28 GR 3 kamp Durbuy Atelier 

zaterdag 29 Openingsweekend cultureel seizoen in Oosterlo 

zondag 30 Openingsweekend cultureel seizoen in Oosterlo  
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Oktober  
maandag 1  Lokale vrije dag 

dinsdag 2 GR 2 + GR 3 zwemmen Team kort 

woensdag 3 Vergadering stuurgroep  

donderdag 4   

vrijdag 5  
zaterdag 6   

zondag 7 BRUNCH!!!                                                                         Klussen!!! 

maandag 8  SOS 

dinsdag 9 GR 2 + GR 3 zwemmen KO1 > MPI 

woensdag 10   

donderdag 11 Schoolraad Team kort 

vrijdag 12  Forum 

zaterdag 13   

zondag 14   

maandag 15   

dinsdag 16 GR 2 + GR 3 zwemmen 

woensdag 17   

donderdag 18  Team lang 

vrijdag 19  Atelier 

zaterdag 20   

zondag 21   

maandag 22 EHBO Dorien SOS  MDO 

dinsdag 23 
GR 1 sportdag 
Axion 

GR2 + 3 vrij 
zwemmen KO1 > MPI Team kort 

woensdag 24  Meedoedag 2,5-jarigen 

donderdag 25 Schoolraad  

vrijdag 26   

zaterdag 27   

zondag 28   

maandag 29 HERFSTVAKANTIE 

dinsdag 30   

woensdag 31   
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Beste ouders, 
 
De eerste infoavonden zijn ondertussen allemaal achter de rug, het verslag konden jullie ook reeds 
in jullie mailbox terugvinden.  
 
Graag willen we jullie even kort bevragen over deze eerste infoavond. Op die manier kunnen we 
onze info nog beter afstemmen op jullie verwachtingen. Hieronder vind je enkele vragen waarop je 
(kort) mag antwoorden per kerende mail.  Alvast bedankt voor jullie tijd! 
 
- Wat vond je van de informatie die er werd verteld?  

++ + +/- - -- uitleg 
      

 
 

- Waarover had je graag nog wat meer informatie gekregen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Is er nood aan informatie over de algemene freinetwerking (praatronde, project, atelier,…)? 
++ + +/- - -- uitleg 
      

 
 

- Is er terug nood aan een algemene infoavond in de vorm van een doorschuifsysteem? 
++ + +/- - -- uitleg 
      

 
 

- Wat vond je van het tijdstip van de infoavond?  
++ + +/- - -- uitleg 
      

 
 

- Dit wil ik nog even kwijt… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

