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Nieuws uit de Steltloper
Welkom
Vandaag werd onze school enkele nieuwe Steltlopers rijker. Zo mochten we 3 kleuters en hun
ouders vandaag welkom heten: Lucia en Devano stapten in bij onze jongste kleuters van Tille,
Weylen mocht starten bij de jongsten in de klas
van Sofie. We wensen jullie een hele fijne start toe.

Woensdag WEL school
Normaal gezien stond er komende woensdag 18/11 een pedagogische studiedag op onze
agenda. Na overleg hebben we besloten deze uit te stellen tot een moment waarop we wel
terug samen mogen komen.
Komende woensdag (morgen dus) wordt omgezet in een gewone lesdag en worden de
kinderen verwacht op school.

Voor- en naschoolse opvang
We merken nog net iets te vaak dat ouders hun kinderen binnen de schoolpoort komen
ophalen na schooltijd. Dit kunnen we jammer genoeg echt niet toestaan, ook niet wanneer
Nancy met de kinderen buiten zit.
Je wacht buiten de schoolpoort tot je kind naar jou toe komt. Sta je aan de poort te wachten en
heeft Nancy dit niet gezien, dan kan je haar best even bellen op haar gsm: 0498 17 14 27.
Alvast bedankt om hiermee rekening te houden.

Domiciliëringen
Bij de vorige betalingen merkten we dat heel wat ouders die
intekenden voor een domiciliëring daarnaast toch nog zelf het
factuur van hun laatste schoolrekening betaalden. Hierdoor wordt
het bedrag dus onnodig 2x overgemaakt, wat voor heel wat extra
werk zorgt voor onze secretaresse. Heb je in het begin van het
schooljaar een domiciliëring aangevraagd, dan gaat dit bedrag
automatisch van de rekening en moet je dit niet zelf betalen.

Helm op, fluo top
Dit schooljaar doet onze school mee aan de actie ‘Helm op, fluo top”. Dit is een verkeersproject
waarbij we de kinderen proberen te stimuleren om ook tijdens deze
donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen, maar
op een veilige en zichtbare manier. Door een fluovestje en/of helm te
dragen op weg naar school, verzamelen de kinderen stickers op hun
beloningskaart. Deze kaart kregen ze allemaal gisteren mee naar huis.
Ze kregen de opdracht deze te bewaren in hun jaszak. Kijk thuis zeker
na of hun naam erop staat.
De kleuters en ook de kinderen van het 1e leerjaar (we hadden er een
paar over) kregen een gratis fluovestje. Voorzie ook deze zeker van naam, aangezien zo’n 35
kinderen nu hetzelfde fluovestje hebben.
Tip: ook kinderen die met de auto komen kunnen hun fluo-vestje aandoen en zo stickers
verdienen. Want ook bij het uitstappen is het belangrijk goed zichtbaar te zijn!

Op tijd komen
Ook voor de komende periode vragen we iedereen om op tijd te komen. Bij het belsignaal gaan
de kinderen samen met de leerkracht naar de klas en sluiten de poorten. Leerlingen die na het
belsignaal nog toekomen, moeten dus zelfstandig naar de klas gaan.

Klasvergaderingen
Ondertussen zijn alle digitale klasvergaderingen achter de rug. We willen julie
graag bedanken voor jullie talrijke a anwezigheid. Het deed deugd jullie
allemaal terug te zien zonder dat vervelende mondmasker.

Geen kinderateliers meer van de academie
Na overleg met alle betrokkenen werd er beslist om geen kinderateliers meer te heropenen
vanuit de tekenacademie. Kinderen die dus op woensdag, vrijdag of zaterdag na schooltijd
naar de tekenacademie kwamen, hebben geen atelier meer tot en met zondag 13 december.

Sinterklaas op school
Net zoals de voorbije jaren zal Sinterklaas zelf geen bezoek brengen aan onze school. Uiteraard
is hij onze Steltlopers niet vergeten en staat hen een leuke verrassing te wachten. Op
donderdag 26 november zetten wij met z’n allen onze schoen
op school. De kinderen mogen dus een extra schoen
meebrengen, maar kunnen hiervoor zeker ook hun
turnpantoffel gebruiken. En dan maar hopen dat iedereen
braaf is geweest..

Rapporten en kindbesprekingen
Op vrijdag 11 december krijgen de kinderen hun eerste
rapport van dit schooljaar mee naar huis. In de week van 14 december volgen dan de gekende
kindbesprekingen. Zowel de inschrijvingen als de kindbesprekingen zullen digitaal verlopen
via smartschool. Houd dus zeker jullie smartschool-account in de gaten.

Nieuwe Autoriteit – terugkomavond
In de vorige nieuwsbrief gaven we al heel wat tips mee om
thuis aan de slag te gaan rond Nieuwe Autoriteit. Dit zal
een rode draad blijven doorheen het ganse schooljaar.
Naast het theoretische gedeelte en de tips via de
nieuwsbrief, willen we vanuit de stuurgroep en het team
ook graag enkele online overlegmomenten organiseren.
Tijdens die momenten geven we telkens nog wat uitleg
rond een bepaalde pijler, geven we suggesties, kunnen er
ideetjes en tips uitgewisseld worden en is er ruimte voor
een open gesprek rond elke pijler.
Het eerste moment staat reeds gepland op maandag 23 november om 20u30. Tijdens deze
eerste keer zetten we 2 pijlers in de focus, nl. relatie en aanwezigheid.
Ben je die avond graag aanwezig, of kom je gewoon graag even luisteren, schrijf je dan op
voorhand even in via deze doodle :
https://doodle.com/poll/xmy2aneit8574ncu?utm_source=poll&utm_medium=link
Inschrijven doe je door zowel jouw naam als de naam van je oudste kind in te vullen. Later
ontvang je dan de link voor het overlegmoment.
Ook wanneer je de eerste infoavond niet aanwezig was, ben je van harte welkom!!! Ouders,
grootouders,... iedereen is welkom.
Hopelijk kunnen deze filmpjes jullie alvast inspireren en overtuigen om samen met ons in
discussie te gaan.
https://www.youtube.com/watch?v=uGqns5Cu57g
https://www.youtube.com/watch?v=4X7RLDlAsOQ

Bij deze geven we ook graag al de volgende terugkomavonden mee:
- Maandag 18 januari – 20u30 : ZELFCONTROLE
- Maandag 8 maart – 20u30: VERZET
- Maandag 17 mei – 20u30: STEUNNETWERK EN TRANSPARANTIE

Freinetcafés
Normaal organiseren we vanuit de stuurgroep zo’n 3 keer per schooljaar een freinetcafé,
waarbij we met een drankje en knabbel kennismaken met elkaar, thema’s onderling
bespreken of gewoon gezellig bijbabbelen.
Graag willen we toch de mogelijkheid voorzien om elkaar eens zonder mondmasker te zien,
kennis te maken, bij te babbelen,... Daarom organiseert de stuurgroep een coronaproof café
op maandagavond 7 december om 20u30 en op dinsdagochtend 8 december om 10u. Beide
momenten zullen digitaal doorgaan en kunnen vrijblijvend bijgewoond worden. Wel vragen
we om op voorhand je aanwezigheid al even door te geven, zodat we zicht hebben op het
aantal deelnemers. Dit kan via de volgende doodle:
https://doodle.com/poll/mdkmb6ivzhvbbkcf?utm_source=poll&utm_medium=link

Medisch onderzoek - kleuters
We blikken al even verder vooruit: op woensdag 20 januari 2021 zal het medisch onderzoek
plaatsvinden voor de kleuters van geboortejaar 2016 en 2017. Bij de kleuters van °2016
werd dit vorig schooljaar uitgesteld door de lockdown.
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