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Nieuwsbrief
Update: corona-maatregelen
Verlenging krokusvakanatie?
Voorlopig komt er geen verlenging van de krokusvakantie voor het lager- en
kleuteronderwijs.
Mondmaskers in het 5e en 6e leerjaar
Vanaf maandag 25 januari moeten kinderen van het 5e en 6e leerjaar
een mondmasker dragen in de klas van zodra een leerling of leraar in
isolatie of quarantaine moet (dus niet pas bij een besmetting).
Daarom vragen we om uit voorzorg reeds een mondmasker (netjes
opgeborgen in een doosje of zakje) mee te geven, zodat we het in
nood steeds bij de hand hebben.
Afwezig? Melden!
Gelieve bij afwezigheden die corona-gerelateerd zijn, niet alleen de klasleerkracht maar ook
de coördinator te verwittigen. Moet je thuis blijven uit voorzorg, getest worden, verplicht in
quarantaine/isolatie,… Laat het zeker weten!
Dit bij voorkeur door te mailen naar dorien.de.haes@geel.be, via smartschool of te bellen naar
014 56 65 40.
Altijd wachten buiten de schoolpoort
We vinden het zelf heel erg vervelend, maar we kunnen jullie (ouders) echt niet toelaten op
onze school gezien de huidige maatregelen. Gelieve ten allen tijden buiten de poort op je kind
te wachten:
- moet je kind vroeger door wegens omstandigheden, maar komt hij/zij zelf niet naar de
poort…
- is je kind te laat…
- is je kind een jas, brooddoos, zwemzak,… vergeten…
- …
… ook dan wacht je buiten te poort en kan je indien nodig bellen naar 014 56 65 40.
Geven jullie dit ook zeker door aan grootouders die soms hun kleinkinderen komen ophalen? 😊

Aanmelden kinderen geboren in 2019
Ondertussen is de aanmeldingsperiode voor voorrangskinderen afgelopen. We zijn heel blij
om te kunnen meedelen dat maar liefst 10 van de 12 vrij plaatsjes reeds ingevuld zijn!
Er zijn dus nog slechts 2 plaatsjes vrij in de instapklas van volgend schooljaar. Ken je iemand
met een kindje die geboren is in 2019 en misschien wel geïnteresseerd is? Laat hen dit zeker
weten en geef gerust mij e-mailadres mee: dorien.de.haes@geel.be

Welkom

Joepie!!! Onze jongste kleuters van de klas van Sofie zijn weer een kleutertje
rijker. Merel is sinds maandag nieuw op onze school en zal ons (ondertussen
niet meer zo klein) groepje weer wat groter komen maken. We heten haar en
haar ouders van harte welkom in de Steltloper!

Herinnering: pedagogische studiedag

Graag willen we jullie eraan herinneren dat er op woensdag 3 februari een
pedagogische studiedag op onze agenda staat. Die dag hebben de leerkrachten
wel school, maar de kinderen niet. Er is die dag ook geen opvang voorzien.

Terugkomavond Nieuwe autoriteit

We konden ook op onze 2e terugkomouderavond weer rekenen op een grote opkomst. We
vinden het erg belangrijk om samen school te maken en appreciëren het dan ook heel erg
dat jullie op onze ouderavonden aanwezig willen zijn.
Voor wie er niet kon bij zijn is er een verslag gemaakt. Dit wordt jullie zo snel mogelijk
doorgemaild.
We hebben ook een kort evaluatieformulier gemaakt, zodat we nog beter rekening kunnen
houden met jullie noden, wensen,…
Je kan je reacties kwijt via het volgende formulier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzueeCkgPXhisVXm_KOa16uapAKBKR7PTmDKhASE6BNapFQ/viewform?usp=sf_link
De volgende ouderavond staat gepland op maandag 8 maart. Die avond zetten we de pijler
‘verzet’ in de aandacht. Houdt alvast deze datum vrij in jullie agenda.

Carnaval
Zoals elk jaar vieren we de laatste dag voor de krokusvakantie carnaval.
Dit schooljaar willen we er een heuse carnavalsweek van maken, met elke dag een ander
lekker gek thema:
-

Maandag 8 februari: gekke haren-/hoedendag

-

Dinsdag 9 februari : kies-1-kleur-dag

-

Woensdag 10 februari: pyjamadag

-

Donderdag 11 februari: foute-outfitdag

-

Vrijdag 12 februari: kies volledig zelf je carnavalsoutfit

Uiteraard is geen enkel kind verplicht om verkleed naar school te komen. Verkleden hoeft
ook geen geld te kosten. Wees creatieve met de kledij die je thuis hebt liggen of breng eens
een bezoekje aan de kringwinkel.
Enkele belangrijke carnaval-afspraken:
-

Geen enge maskers. Onze kleuters vinden dat niet zo leuk.

-

Wapens, messen, geweren,… hebben we liever niet op school.

-

Houdt het corona-proof: vermijd dingen zoals fluitjes, toeters,… of andere dingen die
van mond tot mond kunnen gaan.

-

Confetti en serpentines laten we thuis. Peggy, onze poetsvrouw, zal jullie dankbaar
zijn. Enkel wanneer hier binnen de klas afspraken worden rond gemaakt, kunnen
serpentines meegebracht worden voor het klasfeestje.

Januari 2021
maandag
dinsdag

25
26

woensdag
donderdag
Vrijdag

27
28
29

Zaterdag

30

zondag

31

KO3 + GR1: zwemmen
VM: MDO
Tille jarig

Februari 2021
maandag

1

GR3: Stagiaire – ganse week

dinsdag

2

KO3 + GR1: zwemmen
GR2: voorstelling de Werft “NAUTILUS” (13u45)

woensdag

3

Pedagogische studiedag : geen school, geen opvang

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag

6

zondag

7

maandag

8

Gekke haren-/hoedendag

dinsdag

9

woensdag

10

Kies-1-kleur-dag
KO3 + GR1: vrij zwemmen
GR2: sportdag Axion
Pyjamadag

donderdag

11

vrijdag

12

zaterdag

13

zondag

14

maandag

15

dinsdag

16

woensdag

17

donderdag

18

vrijdag

19

zaterdag

20

zondag

21

maandag

22

dinsdag

23

woensdag

24

donderdag

25

vrijdag

26

Zaterdag

27

zondag

28

Foute-outfitdag
Schoolraad
Carnavalfeest
Atelier

Begin krokusvakantie

Einde krokusvakantie

KO0+1: Opstart stagiaire kinderzorg
GR3: stagiaire – ganse week
KO2+3 + GR1: stagiaire maatschappelijk werk
KO3 + GR1: zwemmen
GR1: voorstelling de werft “Wars” (10u)

