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Fijne vakantie 

Graag wil ik alle grote en kleine Steltlopers een welverdiende 
vakantie toewensen. Ja hoor, deze vakantie is dubbel en dik 
verdiend. Want jullie doen het toch maar elke dag: al die corona-
maatregelen naleven, 10x per dag je handen wassen, afscheid 
nemen aan de poort,… Hopelijk kunnen jullie genieten van kleine, 
fijne feestdagen binnen jullie bubbel en er samen toch iets 
gezelligs van maken.  

 

Een pluim voor het team 
Alle kinderen hebben ondertussen rapport gekregen. En zoals elk 
jaar zijn het ook dit keer weer pareltjes. Dit kost onze leerkrachten 
bloed, zweet en tranen. En daar wil ik hen toch graag eens extra voor 
bedanken. Naast het dagelijkse lesgeven, moesten ze de voorbije 
weken nachtwerk verrichten om de rapporten rond te krijgen. 
Bovendien vielen de laatste dagen onze leerkrachten als vliegen. De 
ene leerkracht na de ander moest getest worden. Gelukkig allemaal 
met een negatief resultaat. Maar daardoor moesten onze 
leerkrachten ook weer bij elkaar gaan inspringen, extra toezichten 
doen,… bovenop hun gewone klaswerk.  
Het mag af en toe eens extra gezegd worden: ik ben fier op mijn 
team. Want ja, ze hebben het weer maar eens doorstaan. En elke dag 
opnieuw (buiten de dagen dat ze in quarantaine hun resultaat 

moesten afwachten      ) staan ze er weer om het beste van zichzelf te geven voor al die 
Steltlopers. Bedankt Steltloper-leerkrachten!  
 

Zwemmen 
De overheid gaf groen licht om het zwembad weer te heropenen voor baantjeszwemmen. In 
de voorbije weken werd het zwembad weer (corona)klaar gemaakt.  
Omdat schoolzwemmen meer inhoudt dan baantjezwemmen heeft de gemeenteraad beslist 
om het sport-op-schoolproject voorlopig niet op te starten.  
Wanneer in december de coronacijfers gunstig blijven evolueren, gaan het zwembad opnieuw 
van start met de schoolzwemmen vanaf maandag 4 januari. Hopelijk kunnen de oudste 
kleuters en de leerlingen van de 1e graad dus na de vakantie eindelijk starten met hun 
zwemlessen.  

 
  

Nieuws uit de Steltloper 



Aanmelden kinderen geboren in 2019 
De voorrangsgroep (broers en zussen of kinderen van personeel) kunnen zich vanaf 4/1 
t.e.m. 17/1 reeds aanmelden via het online aanmeldingssysteem. Vergeet dit zeker niet te 
doen! Anders verliezen jullie je voorrangsrecht.  
Aanmeldingen voor kinderen buiten de voorrangsgroep starten op 1/3.  
Hiervoor krijg je vanuit de stad Geel nog een flyer in de brievenbus. Indien je niet in Geel 
woont, kan je weldra de flyer via de school bekomen.  
Houd ook zeker onze website in het oog. Zodra wij meer info hebben, zal die daar verschijnen.  

 
 

CO2-meter 
Om zo optimaal mogelijk les te kunnen volgen is het van groot belang om een goede 

luchtkwaliteit te hebben in elk klaslokaal. Onvoldoende frisse lucht kan immers leiden tot 

hoofdpijn en vermoeidheid.  

Dit schooljaar besteden we nog extra aandacht aan de luchtkwaliteit. Zo staan er in elke klas 

op elk moment van de dag minstens 2 ramen open en tijdens de speeltijden worden alle ramen 

en deuren opengezet voor een optimale verluchting.  

Ook stad Geel besteed veel aandacht aan frisse lucht. Daarom kreeg elke Geelse school een 

CO2-meter ter beschikking. Hiermee kunnen we nauwgezet de luchtkwaliteit in een klaslokaal 

nameten. Gedurende de voorbije dagen ging de CO2-meter van klas naar klas en werden alle 
waarden nauwkeurig opgevolgd.  

Met trots kan ik jullie meedelen dat de luchtkwaliteit doorheen de ganse dag in alle klassen 

goed is. Een dikke pluim dus voor zowel onze leerkrachten als de leerlingen, die het vaak 
nauwgezet met de leerkracht mee opvolgen.  

 

  



Nieuwe reeks typlessen 
In januari gaat er weer een nieuwe reeks typlessen van start. De typlessen zijn toegankelijk 

vanaf 9 jaar en gaan door op woensdag van 19u tot 20u in Geel-Larum. Alles gebeurt 
coronaproef en in kleine groepjes.  

Voor verdere informatie mag je mailen naar: hannebeyens@hotmail.com of bellen naar 
0476/ 31 49 81 

 

     

Freinetcafés 
Het eerste freinetcafé zorgde voor een kleine opkomst. 9 deelnemers, elk zelfvoorzien van 

een hapje of drankje, zorgden samen mee voor een  gezellige avond. Er werd gebabbeld over 

corona en de steltloper, corona thuis, er werd gelachen,… kortom: het was een gezellige 

avond!  

Kon je er deze keer niet bij zijn? Of heb je spijt dat je het toch gemist hebt?  

Geen zorgen, de stuurgroep organiseert begin 2021 nog een 2e freinetcafé. Hopelijk tot dan! 

 
 

 

  

Terugkomavonden Nieuwe Autoriteit 
- Maandag 18 januari – 20u30 : ZELFCONTROLE 
- Maandag 8 maart – 20u30: VERZET 
- Maandag 17 mei – 20u30: STEUNNETWERK EN TRANSPARANTIE 
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December 2020  

maandag  14  Soep  
Kindbesprekingen (digitaal)  

dinsdag  15  Kindbesprekingen (digitaal)  
KO3 + GR1: vrij zwemmen 

woensdag  16  Kindbesprekingen (digitaal)  

donderdag  17   Kindbesprekingen (digitaal)  

vrijdag  18  Soep  
Kerstfeest in de klas 

zaterdag  19    

zondag  20    

maandag  21  Start kerstvakantie  

dinsdag  22    

woensdag  23    

donderdag  24    

vrijdag  25    

zaterdag  26    

zondag  27    

maandag  28    

dinsdag  29    

woensdag  30    

donderdag  31    

  



Januari 2021  

vrijdag  1    

zaterdag  2    

zondag  3    

maandag  4  Soep  

dinsdag  5  KO3 + GR1: zwemmen ?? 

woensdag  6    

donderdag  7  
 

vrijdag  8    

zaterdag  9    

zondag  10    

maandag  11    

dinsdag  12  KO3 + GR1: zwemmen ?? 

woensdag  13    

donderdag  14  
 

vrijdag  15  Els G. jarig 

zaterdag  16    

zondag  17    

maandag  18  20u30: Terugkomouderavond Nieuwe Autoriteit: zelfcontrole 

 Nancy jarig 
dinsdag  19  KO3 + GR1: zwemmen  ??  

woensdag  20  Medisch onderzoek KO1+KO2 (geboortejaar 2016 en 2017)  

donderdag  21    

vrijdag  22    

zaterdag  23    

zondag  24    

maandag  25    

dinsdag  26  KO3 + GR1: zwemmen  ?? 

woensdag  27    

donderdag  28  VM: MDO  

Vrijdag  29  
 

Zaterdag  30  Tille jarig 

zondag  31    

  

  



 

 

 


