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De Steltloper in code oranje 
Het was het nieuws van vanmorgen: alle Vlaamse scholen gaan over naar code oranje. Dat dit 
veranderingen met zich meebrengt, staat wel vast. Ook voor onze school. Nog niet alles is 
concreet uitgewerkt en afgestemd met onze veiligheidsadviseur, maar enkele veranderingen 
staan nu al wel vast en deel ik al even met jullie. Deze 
aanpassingen gaan in vanaf morgen en gelden in principe tot 
aan de kerstvakantie: 
 

1. De klasgroep = de bubbel  
- Geen klasoverschrijdende activiteiten meer: atelier, 

forum, schoolraad worden vanaf deze week tot 
minstens aan de kerstvakantie afgeschaft.  

- Speeltijden blijven normaal verlopen. 
 

2. Extra-murosactiviteiten worden afgeschaft 
- Geen toneelvoorstellingen, eendaagse of meerdaagse uitstappen,... meer. 
- Zwemmen kan doorgaan, mits er gescheiden vervoer voorzien kan worden voor elke 

klasgroep.  
 

3. Geef kinderen maximaal vaste plaatsen in een vaste ruimte 
- Kinderen krijgen in de klas een vaste plaats. 
- Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van de bib, zodat klasgroepen niet 

meer gemengd worden . Tussen elke bubbel moet er ontsmet worden.  
 

4. Organiseer vergaderingen digitaal 
- Teamvergaderingen worden digitaal georganiseerd. 
- Vergaderingen tussen de werkgroepen dienen digitaal te gebeuren.  
- Organiseer oudercontacten online.  
- Enkel essentiële vergaderingen kunnen op school doorgaan: MDO-gesprekken, ouder-

kindgesprekken die moeilijk digitaal kunnen verlopen.  
 
  

Corona-nieuws uit de Steltloper 



Heel wat dingen blijven gewoon lopen zoals nu, daar wij in het begin van het schooljaar hier 

reeds strengere maatregelen voor hebben genomen: 

- Brengen en halen van de kinderen 

- Geen ouders op school, enkel na het maken van een afspraak 

- Samen eten in de klas 

- Lekkere, verse, warme soep vanaf de herfstvakantie 

- Goede handhygiëne 

- Mondmaskerplicht  

- Essentiële oudercontacten zoals MDO 

- Speeltijden 

- Voor- en naschoolse opvang 

 

  

 

  



 

 
Nieuwe Autoriteit – samen aan de slag 
 

Pedagogische studiedag 
Vorige woensdag hadden we met het team onze eerste pedagogische studiedag. Het bijna 

voltallige team werd ondergedompeld in de wereld van Nieuwe Autoriteit.  

Wij zien het alvast zitten om hier het komende schooljaar nog verder mee aan de slag te 

gaan. 

We ontdekten al heel wat kleinigheden waar we als team al sterk in zijn, maar voerden sinds 

deze pedagogische studiedag ook al kleine veranderingen in. Zo wensen we nu elke ochtend 

alle kinderen een goede morgen en benoemen hen hierbij ook bij hun naam. We willen de 

kinderen duidelijk maken dat ze welkom zijn in de Steltloper en laten voelen dat ze erbij 

horen.  

 

Hier gaat het  team mee aan de slag 

Waar wij als team de komende periode zullen op inzetten is de pijler RELATIE.  

 

Wat houdt de pijler RELATIE in? 

- Erbij horen, gezien worden = een basisbehoefte  

- Wij laten je niet vallen, wij geven je niet op, ook 

als het moeilijk gaat. 

- Fouten maken mag. Je kan altijd herstellen.  

 

Zo zullen wij de komende weken werken aan onze 

herstelgebaren. Herstelgebaren of -acties vragen 

van kinderen engagement, inzet,…  

Zo zullen de kleuterklassen en de 1e graad een 

herstelmuur uitwerken. Hierop komen voorbeelden 

die door de kinderen bedacht zijn om schade die berokkend werd te herstellen. In de 2e en 3e 

graad krijgen de kinderen al zelf meer verantwoordelijkheid om herstelacties te zoeken, al 

dan niet thuis met hun ouders.  

Herstelacties vragen engagement, verantwoordelijkheid,... terwijl een straf hen wordt 

opgelegd en ze deze gewoon moeten ondergaan. 

 

Verder besteden we de komende weken ook extra aandacht aan het rustig betreden en 

verlaten van een klas, de piramide,... Door hier samen op in te zetten, met het ganse team, 

hopen we op die manier wat meer rust te kunnen creëren voor de kinderen. We zullen onze 

AANWEZIGHEID vergroten en toezien dat de momenten van toekomen in de piramide, naar 

het toilet gaan, naar de bib gaan,.. op een rustige manier verloopt.   

Nieuws uit de Steltloper 



Dit kan je thuis doen: 

In de volgende nieuwsbrieven zullen we telkens een ander stapje van de principes van 

Nieuwe Autoriteit bespreken. We vragen dan ook aan jullie om hier elke keer mee stappen in 

te zetten en dingen thuis uit te proberen. 

Voor de komende periode vragen we van jullie het volgende: 

Als ouders is het heel belangrijk om op dezelfde golflengte te zitten. Plan daarom eens een 

avond in en bespreek o.a. de volgende dingen: 

- Waar liggen de grenzen binnen ons gezin? 

- Zijn deze grenzen duidelijk voor iedereen? 

- Hoe zorgen wij voor duidelijkheid? 

- Welk kader creëren wij voor onze 

kinderen? 

- Wat verwachten wij van onze kinderen?  

- Kies als ouders je prioriteiten (pick your 

battle) en zet daarop in.  

- Zijn er dingen die bij mama wel mogen en bij papa niet of net omgekeerd? 

Naast een afstemming thuis, is het ook belangrijk om met de school op eenzelfde golflengte 

te zitten. Stem thuis af welke regels er op school zijn, neem bijvoorbeeld ons Steltloper-

contract eens door. 

Zijn er dingen op school gebeurd die niet kunnen, praat hier dan ook thuis kort even over 

met je kind. Op die manier zien de kinderen dat er een lijn is tussen de school en thuis, dat er 

samengewerkt wordt en dat wij beide geen eilandjes zijn.  

   

  



Voor- en naschoolse opvang 
Kinderen die na school niet opgehaald worden door een (groot-)ouder, worden automatisch 
doorgestuurd naar de naschoolse opvang. Dit hoeft dus niet steeds gemeld te worden.  
Laat je het toch graag even weten dat je kind naar de opvang moet? Neem dan rechtstreeks 
contact op met Nancy zelf. Dit kan via haar gsm-nummer: 0498 17 14 27 

 
Halloween  
De laatste week voor de herfstvakantie mogen de kinderen in het 

thema “Halloween” naar school komen.   

Net zoals bij andere verkleedpartijen zijn de volgende dingen niet 

toegestaan: spuitbussen, enge maskers en geweren of andere wapens 

 

Klasvergaderingen 
Jawel hoor, de herfstvakantie is al in zicht! Graag hadden we jullie nog 

even uitgenodigd voor een online-klasvergadering. Tijdens dit moment krijgen jullie de kans 

om vragen te stellen, wordt er teruggeblikt op de voorbije periode, dingen extra uitgelegd,... 

Vragen, opmerkingen of pluimen kunnen al op voorhand doorgegeven worden aan de 

klasouders of de klasleerkracht zelf. Naast een informatief moment, hopen we ook dat dit 

een moment kan zijn om mekaar nog eens te zien, zonder mondmasker of social distancing.  

Hieronder alvast de data voor de klasvergaderingen. De specifieke info krijgen jullie van de 

klasleerkracht apart: 

- KO1: donderdag 12 november – 20u – via smartschool 

- KO2: donderdag 29 oktober – 19u30 – via smartschool 

- GR1: dinsdag 10 november – 20u en 20u45 – via smartschool 

- GR2: donderdag 29 november – 20u15 – via smartschool 

- GR3: maandag 26 oktober – 20u30 – via Jitsi 

 

Op tijd komen 
We hebben gemerkt dat iedereen zijn uiterste best doet om op tijd te komen. Hierdoor kan 

de dag en de praatronde op tijd gestart worden. Bedankt aan iedereen voor de extra 

inspanning!  

Wie toch te laat is? Gelieve je kind niet tot aan de klas te brengen. Kinderen dienen ook dan 

aan de poort afgezet te worden en zelfstandig naar de klas te komen.  

 

We zijn er voor jullie 
Wisten jullie dat wij na schooltijd altijd nog even aanwezig zijn op school? 

Dat je ons na schooltijd gerust mag aanspreken aan de poort?  

Heb je dus nood aan een gesprek, spreek ons hier dan zeker over aan. Een korte melding kan 

misschien gewoon even aan de schoolpoort. Ga je graag dieper in op iets, maak dan even een 

afspraak en dan maken wij met plezier tijd vrij.  
  



Oktober 2020  

maandag  19  
 

dinsdag  20  GR2+3: zwemmen  

woensdag  21   

donderdag  22  VM: MDO 

vrijdag  23  Atelier   
KO0/1: laatste dag stagiaire kinderzorg 

zaterdag  24    

zondag  25    

maandag  26  19u30: stuurgroepvergadering (digitaal) 
20u30: klasvergadering GR3 

dinsdag  27  GR2+3: vrij zwemmen   
GR3 voorstelling De werft: Woestzoeker (13u45)  

woensdag  28   

donderdag  29  1e lj: NM: medisch onderzoek   
Schoolraad  
19u30: klasvergadering KO2 
20u15: klasvergadering GR2 

vrijdag  30  5e lj: VM: medisch onderzoek - vaccinatie   
Forum (enkel voor de kinderen) 

zaterdag  31    

  
  
 

  



November 2020  

zondag  1  

Herfstvakantie 

maandag  2  

dinsdag  3  

woensdag  4  

donderdag  5  

vrijdag  6  

zaterdag  7  

zondag  8  

maandag  9  Soep 

dinsdag  10  KO3 + GR1: zwemmen   
20u en 20u45: klasvergadering GR1 

woensdag  11  Wapenstilstand vrijaf  

donderdag  12  Schoolraad  
20u: klasvergadering KO1 

vrijdag  13  Soep 

zaterdag  14    

zondag  15    

maandag  16  KO0/1: voorstelling de werft “Concert Magiq”  
Soep 

dinsdag  17  9u – 15u: kernteam-sessie Nieuwe Autoriteit   
KO3 + GR1: zwemmen  

woensdag  18  Pedagogische studiedag: W.O en portfolio/rapport  
Geen school, geen opvang  

donderdag  19    

vrijdag  20   Soep 

zaterdag  21    

zondag  22    

maandag  23  GR1 + GR2: voorstelling de werft “Badaboem” 

KO0+1: Opstart stagiaire kinderzorg  
Soep 

dinsdag  24  KO3 + GR1: zwemmen  

woensdag  25   

donderdag  26  Schoolraad  

vrijdag  27  Atelier : toneel op school – “Sinterklaaskapoentje” 
Soep 

zaterdag  28    

zondag  29    

maandag  30   Soep 

 



Flyer kunstweek – MPI Oosterlo 

 


