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Allerlei 
 

Nieuwe secretaresse in de spotlights  
De Steltloper heeft vanaf vandaag een nieuwe secretaresse. Els Schevenels zal 10u 
administratie doen en vervangt dus Ann Debacker en Myriam Vermeulen. Els zal op 
maandag aanwezig zijn van 8u30 tot 17u00 en op dinsdag van 9u30 tot 11u30. Je kan Els 

bereiken op het nummer 014/566542 en via mail els.schevenels@geel.be 
Welkom Els! Langs deze weg willen we Myriam en Ann nog een keer van harte 
bedanken voor hun grote inzet! Een dikke vette MERCI!  
 

Middagouder 
We blijven op zoek gaan naar middagouders… Kandidaten melden zich via de doodle. Dank bij 
voorbaat! 
Link februari: https://doodle.com/poll/2r385tnaukai4y3k   
 

Dikke truiendag 
Dinsdag 12 februari zetten we de verwarming enkele graden lager. Gelieve de kinderen te voorzien 
van warme kledij. Die dag zullen we met de ganse school weer enkele zaken uitwerken in teken van 
het klimaat. Later meer hierover. 
 

Evacuatieoefening 
Maandag 28 januari hielden we een aangekondigde evacuatieoefening in de school. De oefening 
werd aangekondigd zodat de kinderen alvast een warme jas aan hadden om buiten te verzamelen. 
De oefening is vlot verlopen. Zowel leerkrachten als kinderen wisten wat ze moesten doen. De 
zogenaamde brandhaard werd met een pluchen beer in de klas van Tille (KO1) aangekondigd. Onder 
het toezicht van kinderverzorgster Greet, gingen de kleuters mee naar de verzamelplaats. Tille kon 
terwijl de rest van de school evacueren door het alarmsignaal in werking te stellen. 
In februari is die (bij redelijke buitentemperaturen) opnieuw onaangekondigd.  
 

Start schooldag 8u45 
Nog even in herinnering brengen dat de school om 8u45 start. Dank voor het begrip en 
de inspanning! 

 
 
 

 

Nieuwsbrief  

5 februari 2019 
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Start inschrijvingen kinderen geboren in 2017 
De inschrijvingen voor kinderen geboren in 2017, gaan weer van start. Maandag 18 februari kunnen 

broers en zussen van kinderen die reeds school lopen, ingeschreven worden. Voor 
kinderen die geen broer of zus op onze school hebben, starten de inschrijvingen op 
maandag 18 maart. 
Voor inschrijvingen gelieve steeds eerst een afspraak te maken via telefoon 014/566540 
of via mail fabienne.luyten@geel.be    

 

Enkele afspraken herhalen 
Nog graag even enkele afspraken herhalen om een goede verstandhouding te blijven hebben. Het 

vraagt inspanning van iedereen, maar dat moet met wat goodwill wel lukken 😊. 
1. Honden komen niet binnen de schoolpoort en dit voor mensen met een zware allergie. 
2. Vanaf 15u00 niet parkeren op het braakliggend stuk grond tegenover de parking van de school. 

(dit wordt gehuurd door anderen en zij maken er zelf gebruik van)  
 

Forum 
Vrijdag 15 februari vindt het volgende forum plaats. We starten zoals gewoonlijk rond 15u00. Je kan 

best tijdig aanwezig zijn (14u45), want als alle klassen binnen zijn, gaan we van start. 
Daarna moet je buiten wachten tot de deur na de voorstelling weer open gaat. De derde 
graad is weer aan de beurt om het forum te leiden. 

 
Februari Maart April Mei Juni  
15 29 / 10 07 

 

Atelier 
Vrijdag 22 februari gaat het atelier door. Een doodle volgt in volgende SOS. 
 
 

Februari Maart April Mei Juni  
22 15 26 24 14 

 
Wij leven mee met 

Jean en Lias Kruse (GR3) en hun ouders bij het overlijden van hun grootvader.  
Charel, Jerom, George, Marcel en hun ouders bij het overlijden van hun overgrootmoeder.  
Wij wensen beide families heel veel sterkte toe bij het verwerkingsproces. 

 

Nieuws uit het team 
 -Senne Heremans zal donderdag 7 februari weer aanwezig zijn.  
  Jeroen De Bisschop blijft de vervanging zolang op zich nemen. 
-Fabienne zal alvast afwezig zijn tot en met 17 februari. Verlenging is mogelijk. Zij blijft 

wel van thuis uit werken voor school. Jeroen De Bisschop zal de uren op zich nemen en in de klassen 
ondersteuning bieden. 
 

Belangrijke data: 
Vrijdag 3 mei: lekkerbekkentocht na schooltijd. 
Zaterdag 11 mei: schoolfeest met musical van de derde graad en ondersteuning van GR1 en GR2.  
Vrijdag 21 juni: barbecue na schooltijd. 
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Klanken uit de werkgroepen 
 
Stuurgroep 
Voor de stuurgroepleden: volgende vergadering vindt plaats op woensdag 20 februari 2019.  
 

Februari 
dinsdag 5 KO2 > MPI 

Geen 
zwemmen SOS  

Infoavond 
CLB GR3 

woensdag 6   

donderdag 7 Team lang  

vrijdag 8   

zaterdag 9   

zondag 10   

maandag 11   

dinsdag 12 3KO + GR1 zwemmen Dikke truiendag 

woensdag 13   

donderdag 14 Schoolraad Team kort 

vrijdag 15 Forum GR3 Rood CC de werft 

zaterdag 16   

zondag 17   

maandag 18 SOS  

dinsdag 19 3KO + GR1 zwemmen KO1 > MPI 

woensdag 20  Stuurgroep 

donderdag 21 Team lang  

vrijdag 22 Atelier  

zaterdag 23  Dag van de coöperatie 

zondag 24   

maandag 25  MDO 

dinsdag 26 3KO + GR1 vrij zwemmen 

woensdag 27 Meedoedag 2,5-jarigen 

donderdag 28 Schoolraad Team kort 
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Maart 
vrijdag 1  Carnavalfeest 

zaterdag 2   

zondag 3   

maandag 4 KROKUSVAKANTIE 

dinsdag 5   

woensdag 6   

donderdag 7   

vrijdag 8   

zaterdag 9   

zondag 10   

maandag 11 Instapdag SOS 

dinsdag 12 
3KO + GR1 
zwemmen KO2 > MPI 

Sila 19u00 BaSo- 
middelbaar 

woensdag 13   

donderdag 14 Team lang  

vrijdag 15 Atelier => Roberta HP ook 

zaterdag 16   

zondag 17   

maandag 18   

dinsdag 19 3KO + GR1 zwemmen 

woensdag 20   

donderdag 21 Schoolraad  Team kort 

vrijdag 22   

zaterdag 23   

zondag 24   

maandag 25 SOS 

dinsdag 26 3KO + GR1 zwemmen KO1 > MPI 

woensdag 27  Stuurgroep 

donderdag 28 Team lang  

vrijdag 29 Forum 

zaterdag 30   

zondag 31   
 

http://desteltloper.sbsgeel.be/

