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Lokale verlofdag + pedagogische studiedag 
Op woensdag 2 oktober heeft onze school een pedagogische 
studiedag.  
Maandag 7 oktober staat er een facultatieve verlofdag gepland.  
Op beide dagen is de school gesloten en is er geen opvang voorzien.   
 
Atelier - kaarten 
Tijdens ons eerste atelier van dit schooljaar hebben alle kinderen kaarten mogen 
maken. In elke klas wordt 1 kaart gekozen die gedrukt wordt voor verkoop. Later 
dit schooljaar kan je deze kaarten dan kopen en verkopen via de feestgroep.  
Er zullen ook kaarten gebruikt worden als geboortekaartje voor nieuwe kindjes 
die geboren worden in de omgeving  van de school. Samen met een geboorte-
cadeautje geven we dat dan af aan de kersverse ouders. Hiermee hopen we ook 
wat promotie te maken. Weet je zelf een geboorte in de buurt (of een beetje 
verder weg), spring dan gerust binnen om zo’n geboorte-cadeautje te komen 
halen.   
 
Honden op school 
Graag wil ik jullie eraan herinneren om honden buiten de schoolpoorten te 
houden. In het verleden werd deze afspraak gemaakt en ook nu blijft die nog 
gelden. Gelieve hiermee rekening te houden.  
  

Nieuws uit de Steltloper 



De Steltloper feest de wereld rond 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de wereldfeesten die we dit schooljaar 
zullen vieren.  Tussen haakjes staan de klassen die het feest zullen uitwerken. 
Het feest wordt uiteraard met de ganse school gevierd. Heb je hier zelf wat meer 
informatie over of sta je te springen om een van die feesten mee uit te werken? 
Aarzel dan niet om ons aan te spreken! 

• 24 oktober 2019: Halloween / Dias del muertes (GR1) 

• 20 december 2019: Chanoeka – Joods lichtjesfeest (KO2) 

• 20/21 februari 2020: Fat Thursday – Pools feest (KO1) 

• 10 maart 2020: Pagwa / holifeest – Indisch lentefeest (GR3) 

• 17 maart 2020: St. Patricksday (GR2) 

• 24 april 2020: Ramadan (GR2 + GR3) 

• 23 mei 2020: Suikerfeest (GR2 + GR3 

 

Info werken brug Stelen 
De werkzaamheden aan de brug van Stelen komen in de laatste 
fase terecht. Op 18 december start de aannemer met de afbraak 
van het wegdek op de oude brug en het aantakken van de 
Koning Albertstraat op de nieuwe brug. Omdat die een pak 
hoger ligt, moeten ook de aanloophellingen worden aangepast. 
Hierdoor is vanaf woensdag 18 september tot begin december 
de weg volledig afgesloten voor het verkeer. 

Tijdens het weekend van 5-6 oktober wordt de oude brug afgebroken. Vanaf 
zaterdagavond om 22 uur starten grote kranen vanop een drijvend ponton onder 
de brug met de sloopwerken. Als alles vlot gaat kan de nieuwe brug in december 
in gebruik genomen worden.  
 
Omleidingen: 

- Het autoverkeer wordt omgeleid via de fly-over in Geel-Punt (N19) of de 
brug tussen Eindhout (Laakdal) en Winkelomheide (Geel). 

- Fietsers hebben tijdens deze onderbreking de mogelijkheid om het 
Albertkanaal te kruisen via de brug van Eindhout of de fly-over in Geel-
Punt, de twee naastliggende bruggen. De hinder op de jaagpaden en 
Kemeldijk zal pas vanaf 5 oktober zijn, bij de afbraak van de brug.  

Alle actuele info over de werken aan de brug kun je vinden op 
www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen 
 
  

http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen


Eerste forum 
Komende vrijdag 27 september zijn jullie uitgenodigd op ons eerste forum van 
dit schooljaar. Denk eraan om tijdig aanwezig te zijn. Wie te laat is, mag niet meer 
binnen.  
 
Smartschool 
Vanaf deze week krijgen jullie de wekelijkse info van de klassen enkel nog via 
jullie smartschool-account. Hopelijk is dit ondertussen voor iedereen in orde.  
Ook de nieuwsbrieven komen vanaf nu op smartschool terecht. Deze kan je 
vinden door de volgende stappen te zetten: 
Ga naar -  Intradesk – SBS ZUID – Freinetschool De Steltloper – SOS-nieuwsbrieven 

Ook via ‘meldingen’ zie je de nieuwsbrief verschijnen.  
 
Scholencross 
In de week van 23 september neemt onze school deel aan de jaarlijkse 
scholencross, georganiseert door de Geelse sportdienst. De kinderen krijgen een 
halve dag sport en spel aangeboden en worden zo opgewarmd 
voor de loopwedstrijd.  
Wie graag wil komen supporteren voor zijn/haar 
kind/kleinkind, kan nu zelf de starturen raadplegen op de 
website van stad Geel: www.geel.be/scholencross 
 
Eerste klasje - GVA 
Wegens de wet op de privacy heft de Gazet van Antwerpen besloten om geen 
editie meer uit te geven met “Eerste klasjes”.  
 
Vorming Mediawijsheid voor ouders en leerkrachten 
 
 

http://www.geel.be/scholencross


  

Data ateliers 

➢ 11 oktober ➢ 6 december ➢ 13 maart 

➢ 15 november ➢ 17 januari ➢ 15 mei 

 ➢ 7 februari ➢ 12 juni 

 
Data forum 

➢ 27 september ➢ 20 december ➢ 27 maart 

➢ 25 oktober ➢ 31 januari ➢ 24 april 

➢ 29 november ➢ 14 februari ➢ 29 mei 

  ➢ 19 juni 
 

 

Brunch – een gezellig samenzijn 
Op zondag 20 oktober vindt onze jaarlijkse brunch weer 

plaats. Inschrijven gebeurt dit schooljaar via een digitaal 

systeem. Via volgende link kan je je inschrijven en ook 

aanduiden op welke manier je wil helpen: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Z9yvjFZH_mmg3g2XSo9PuBF

ZotQwY6lZ1Zi2DkQL-bkGhA/viewform?usp=sf_link 

Gelieve je inschrijving ten laatste op 14 oktober door te geven. Hopelijk kunnen 

we naast veel inschrijvingen ook rekenen op de nodige helpende handen. Denk 

eraan: vele handen maken licht werk.  

  

Stuurgroepvergadering 
De stuurgroep nodigt alle nieuwe leden en geïnteresseerden uit op hun eerste 
vergadering. Deze gaat door op woensdag 25 september in de bureau van Dorien. 

We starten om 8u45.  

Nieuws uit de werkgroepen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Z9yvjFZH_mmg3g2XSo9PuBFZotQwY6lZ1Zi2DkQL-bkGhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Z9yvjFZH_mmg3g2XSo9PuBFZotQwY6lZ1Zi2DkQL-bkGhA/viewform?usp=sf_link


September 
 

MAANDAG 23 SOS 

DINSDAG 24 
Scholencross GR1 en GR3 
MPI KO2 

WOENSDAG 25 Stuurgroepvergadering 8u45 

DONDERDAG 26 Scholencross GR2 

VRIJDAG 27 Forum 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29  

MAANDAG 30  



Oktober 
 

DINSDAG 1 Zwemmen GR2+GR3 

WOENSDAG 2 Pedagogische studiedag 

DONDERDAG 3 Schoolraad 

VRIJDAG 4  

ZATERDAG 5 Dag van de leerkracht 

ZONDAG 6  

MAANDAG 7 VRIJAF 

DINSDAG 8 
Zwemmen GR2+GR3 
MPI KO1 

WOENDAG 9  

DONDERDAG 10 Betties 

VRIJDA 11 Atelier 

ZATERDAG 12  

ZONDAG 13  

MAANDAG 14 6e lj: medisch onderzoek door CLB 
GR1: voorstelling ‘Snow’ in cc De Werft - 13u45 

DINSDAG 15 Zwemmen GR2+GR3 

WOENSDAG 16  

DONDERDAG 17 Schoolraad 

VRIJDAG 18 GR3 ‘Vive le français' 

ZATERDAG 19  

ZONDAG 20 BRUNCH 

MAANDAG 21  

DINSDAG 22 
Vrij zwemmen GR2+GR3 
MPI KO2 

WOENSDAG 23 Meedoedag 2,5-jarigen 

DONDERDAG 24 Team kort 

Halloween-feest 

VRIJDAG 25 Forum 

ZATERDAG 26  

ZONDAG 27  

MAANDAG 28 Herfstvakantie 

DINSDAG 29  

WOENSDAG 30  

DONDERDAG 31  

 
  



 


