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Beste wensen!  
We willen iedereen graag het allerbeste toewensen voor 
2020. Laat het een jaar zijn vol nieuwe uitdagingen, een 
goede gezondheid, warme knuffels, leerrijke momenten, 
dromen die uitkomen…  
 
 
Schoolfeest: zaterdag 18 januari 2020 
Volgende week zaterdag is het al zo ver. Dan staat ons winterschoolfeest op de agenda. 
Hopelijk hebben jullie allemaal al een Chinese of rode outfit klaarliggen en een dikke 
winterjas.  
De kinderen gaan de komende weken aan de slag met het oefenen van hun 
voorstellingen en het knutselen van attributen, versieringen…  
Verder zijn we dringend op zoek naar helpende handen. Heb je tijd om te komen 
helpen bij het klaarzetten of afbreken, of kan je ons tijdens het schoolfeest zelf even 
ondersteunen? Vul dan zeker de volgende doodle tijdig in: 
https://doodle.com/poll/amcmg38tiwhckhpu 
We zijn ook nog op zoek naar lichtsnoeren. Als jullie kerstlichtsnoer dus nog niet 
weggeborgen ligt op zolder, mag je die de komende dagen binnenbrengen, zodat wij ze 
kunnen gebruiken tijdens het schoolfeest. Schrijf zowel op de doos als op de lichtsnoer 
zelf (met een etiketje/sticker) je naam. Zo komt alles na afloop terug bij de juiste 
eigenaar.  
Het team en de feestgroep zijn jullie alvast heel erg dankbaar!  

Nieuws uit de Steltloper 

https://doodle.com/poll/amcmg38tiwhckhpu


Welkom! 
Jens en zijn vrouw Evelien zijn tijdens de kerstvakantie trotse papa 
geworden van een zoon, Finn. Een hele dikke proficiat gewenst aan de 
ouders en grote zus Fleur.  
De komende twee weken geniet Jens nog even van zijn 
vaderschapsverlof. Hij wordt vervangen door Leslie Nijs. De kinderen 
kennen haar al van de vervanging net voor de kerstvakantie, dus het 

was vanmorgen alvast een blij weerzien voor hen.  
 
Nog even wachten 
We keken er al even naar uit, maar jammer genoeg wordt het weerzien nog even 
uitgesteld. In samenspraak met haar huisarts heeft Sofie Goelen beslist om nog een 
maand langer thuis te blijven.  
Sofie zal de komende maand vervangen worden door Fé.  
 
Atelier  
Het atelier van volgende week vrijdag (17/10/2020) staat volledig in het thema van 
het schoolfeest. We zullen er allerlei dingen knutselen om het schoolfeest aan te 
kleden. Kom je graag helpen of heb je zelf een idee om een atelier te leiden? Dan kan 
je je via de volgende doodle opgeven: https://doodle.com/poll/68ssnw7rhz6iciea 
 

 
 

Data ateliers 
➢ 17 januari ➢ 7 februari ➢ 15 mei 

➢  ➢ 13 maart ➢ 12 juni 

➢  ➢  ➢  

Data forum 
➢ 31 januari ➢ 27 maart ➢ 29 mei 

➢ 14 februari ➢ 24 april ➢ 19 juni 

➢  ➢  ➢  

  ➢  
 
  

https://doodle.com/poll/68ssnw7rhz6iciea


 

Warmste café 
Via deze weg willen we graag iedereen bedanken, want dankzij jullie 
hulp kunnen we maar liefst €700 schenken aan Bond zonder Naam. 
Jullie zorgden ervoor dat we wel 17 verschillende soorten 
overheerlijke koekjes hadden om uit te kiezen. Jullie zorgden mee 
voor het opstellen en afbreken van het koekenkraam. En jullie 
zorgden er mee voor dat het een gezellige afsluiter werd van ons 1e 
trimester. Bedankt! 
 
Kaartenverkoop 
Nog tot 3 februari 2020 heb je tijd om de pakketjes kaarten te verkopen en het 
verzamelde geld te storten op de rekening van de feestgroep: BE93 9731 3638 5367 
Extra pakketjes bijbestellen kan je ook nog steeds.  

Nieuws uit de werkgroepen 



Januari  

  

WOENSDAG  1    

DONDERDAG  2    

VRIJDAG  3    

ZATERDAG  4    

ZONDAG  5    

MAANDAG  6  Team kort  

DINSDAG  7  
Zwemmen KO3+GR1  
MPI KO2  
Dorien afwezig  

WOENSDAG  8    

DONDERDAG  9    

VRIJDAG  10    

ZATERDAG  11    

ZONDAG  12    

MAANDAG   13  Team kort  

DINSDAG  14  
Zwemmen KO3+GR1  
Dorien afwezig  

WOENSDAG  15    

DONDERDAG  16    

VRIJDAG  17  
Atelier  
Dorien ZOCO-vergadering 13u-15u30  

ZATERDAG  18  WINTERSCHOOLFEEST  

ZONDAG  19    

MAANDAG  20  Team kort  

DINSDAG  21  
Zwemmen KO3+GR1  
MPI KO1  
Dorien afwezig4  

WOENSDAG  22    

DONDERDAG  23    

VRIJDAG  24    

ZATERDAG  25    

ZONDAG  26    

MAANDAG  27  Team lang  

DINSDAG  28  
Zwemmen KO3+GR1  
GR2: voorstelling ‘De Passant’ in cc De Werft – 10u  
Dorien afwezig  

WOENSDAG  29    

DONDERDAG  30    

VRIJDAG  31  Forum  



Pagina-eindeFebruari  

  

ZATERDAG  1    

ZONDAG  2    

MAANDAG  3   

DINSDAG  4  
Zwemmen KO3+GR1  
MPI KO2  
Dorien afwezig  

WOENSDAG  5    

DONDERDAG  6  Team lang  

VRIJDAG  7  Atelier  

ZATERDAG  8    

ZONSDAG  9    

MAANDAG  10  
Opstellen podium toneelgroep ’t Spanter  
Team kort  

DINSDAG  11  
Zwemmen KO3+GR1  
Dorien afwezig  

WOENSDAG  12    

DONDERDAG  13    

VRIJDAG  14  
Forum  
Dorien ZOCO-vergadering 13u-15u30  

ZATERDAG  15    

ZONDAG  16    

MAANDAG  17  Team lang  

DINSDAG  18  

Vrij zwemmen KO3+GR1  
MPI KO1  
Dorien afwezig  
KO2: observatiestage Imke Donckers  

WOENSDAG  19  Meedoedag 2,5-jarigen  

DONDERDAG  20  
Fat Thursday – feest door KO1  
Netwerk nieuwe directeurs op onze school  

VRIJDAG  21  Carnavalfeest + carnavalstoet   

ZATERDAG  22    

ZONDAG  23    

MAANDAG  24  Krokusvakantie  

DINSDAG  25    

WOENSDAG  26    

DONDERDAG  27    

VRIJDAG  28    

ZATERDAG  29    

  



 

 


