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Allerlei 
 

Meedoedag 2,5-jarigen  
Woensdag 24 oktober stelt Tille de deur van De Oranje Poezenklas open voor de 
kinderen die na de herfstvakantie mogen instappen. Ken je mensen die 
geïnteresseerd zijn in onze werking en een kleuter van die leeftijd hebben, geef hen 

dan zeker deze datum door. De kinderen kunnen van 8u45 tot 12u00 komen proeven van de 
werking. De ouders blijven zolang ze zelf willen (blijven mag, weggaan ook). 

 
Soep 
Na de herfstvakantie kunnen de kinderen twee keer per week genieten van warme soep bij hun 
boterhammen. Maandag en vrijdag zijn de dagen dat er soep geleverd wordt. De 
soepprijs is gestegen, dus ook wij moeten de prijsstijging doorrekenen. Dit jaar betaal 
je €0,70 per soepdag. Leerkrachten houden een overzichtslijst bij van het aantal keer 
dat er soep genomen wordt. Het is de bedoeling dat je inschrijft voor de ganse periode die loopt tot  
aan het carnavalverlof. Het geld wordt verrekend op de schoolrekening. Onze soep wordt nog steeds 
besteld bij “Indesoep”. Lever a.u.b. tijdig je inschrijvingsstrook in. 
 

Rekeningen 
De schoolrekeningen zijn in aanmaak. Je krijgt een overzicht via mail. Kijk die goed na a.u.b. Fouten 
kan je altijd doorgeven bij secretaresse Myriam die op woensdag aanwezig is. Haar 
mailadres: myriam.vermeulen@geel.be 
 

Evacuatieoefening 
Donderdagvoormiddag 25 oktober, houden wij onze eerste evacuatieoefening. Onze Steltlopers 

horen hoe het brandalarm klinkt en leren gepast te reageren onder begeleiding van de 
leerkracht. Deze oefening is aangekondigd en zal volgende maand ook aangekondigd 
worden. Daarna volgen er maandelijks oefeningen die niet aangekondigd zijn. Op deze 
manier wordt het evacueren een routine. Hoe jonger de kinderen zijn, hoe imposanter de 

oefeningen beleefd worden. Geef ze zeker de ruimte om er over te vertellen. 
 

Herfstvakantie 
We staan vlak voor de herfstvakantie. Toch heeft elke klas nog heel wat op het 
programma staan, al was het maar het afwerken van de voorbije onderzoeken 
en/of werkbundels. Na het verlof is er dan weer ruimte voor nieuwe plannen van 
de kinderen. 

 

Nieuwsbrief  

22 oktober 2018 
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Nieuws uit het team 
Sofie Goelen (KO2) is terug aanwezig in de klas. We willen Elise Bosman langs 
deze weg nog eens extra bedanken voor haar inzet! 
Peggy Vangenechten, onze poetsvrouw, is afwezig tot en met 4 november. Zij ligt met haar voet in 
het gips. Peggy, van harte beterschap! 
 

MDO 
De overlegmomenten van het MDO zijn verdeeld. Hierbij zijn aanwezig: de medewerkster van het 
CLB Evelien Hofmans, onze zorgcoördinator Inge, de klasleerkracht en Fabienne. 

Maandag 22/10: GR1. 
Maandag 05/11: KO2, GR3, GR2. 
Maandag 03/12: KO1, GR3, plus klassen die nog overleg wensen. 

Waar er voor kinderen aangepaste trajecten volgen, zullen de ouders steeds op de hoogte gebracht 
worden. 
 

Kriebelteam 
Na de herfstvakantie zal het kriebelteam weer langskomen voor controle op 
aanwezigheid van luizen/neten. De exacte datum wordt later nog meegedeeld. Gelieve 
zelf op het einde van de vakantie al een keer te controleren en indien nodig een 
behandeling te starten of verder te zetten.  
Dank bij voorbaat! 
 

Atelier 
  November December Januari  
  30 14 11 
Februari Maart April Mei Juni  
22 15 26 24 14 

Forum 
  November December Januari  
  16 07 25 
Februari Maart April Mei Juni  
15 29 / 10 07 

 
 

Klanken uit de werkgroepen 
Alle werkgroepen 

De overzichtslijsten van de leden van de werkgroepen zijn verdeeld. Zit je bij een groep en 
heb je geen lijst gekregen via mail, laat dit dan zeker weten bij secretaresse Ann. Mocht er 
een fout staan in je gegevens, laat ook dit dan even weten bij Ann en geef de correcties nog 

een keer door a.u.b.: ann.de.backer@geel.be  

 
Feestgroep 
De wafelverkoop is in aantocht (vrijdag 16 november). Binnenkort krijgen jullie  bestelformulieren 
mee naar huis. De opbrengst van de wafelverkoop gaat integraal naar onze 
Steltlopers/steltloperwerking. 
 

Stuurgroep 
De volgende stuurgroepvergadering vindt plaats op woensdag 14 november 2018 om 9u00. 
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“Het warmste café” vindt plaats op woensdag 28/11/18 
Neem je agenda en omcirkel alvast woensdag 28 november. Op die dag stelt de stuurgroep 
een tent op en je kan er terecht voor koffie/thee/chocolademelk en een gezellige babbel. 
Later nog meer nieuws hierover. 
 

 
 
 
 

 

 

Oktober  
maandag 22 EHBO Dorien SOS  MDO 12u30 

dinsdag 23 
GR 1 Axion 
sportdag  

GR3 
auteurslezing 

GR2 + 3 
vrij zw KO2 > MPI Team kort 

woensdag 24  Meedoedag 2,5-jarigen 

donderdag 25 Evacuatieoefening Schoolraad  

vrijdag 26   

zaterdag 27   

zondag 28   

maandag 29 HERFSTVAKANTIE 

dinsdag 30   

woensdag 31   
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November 
donderdag 1 ALLERHEILIGEN 

vrijdag 2   

zaterdag 3   

zondag 4   

maandag 5 Instapdag 2,5-jarigen MDO VM 

dinsdag 6 3KO + GR1 zwemmen 

woensdag 7   

donderdag 8 Team lang 

vrijdag 9   

zaterdag 10   

zondag 11 WAPENSTILSTAND 

maandag 12 SOS  

dinsdag 13 
3KO + GR1 
zwemmen KO1 > MPI GR3 CC De Werft  Team kort 

woensdag 14  Stuurgroepvergadering 9u00 

donderdag 15 Schoolraad  

vrijdag 16 Forum  

zaterdag 17   

zondag 18   

maandag 19  FK2/3 Olleke Bolleke De Werft 

dinsdag 20 3KO + GR1 zwemmen 

woensdag 21 Pedagogische studiedag  

donderdag 22 Team lang  

vrijdag 23   

zaterdag 24   

zondag 25   

maandag 26  SOS 

dinsdag 27 3KO + GR1 zwemmen KO2 > MPI 

woensdag 28 Warmste café 

donderdag 29 Schoolraad Team kort  

vrijdag 30 Atelier  

 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

