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Nieuws uit de Steltloper
Lentewandeling/-zoektocht
In mei konden jullie op zoek gaan naar onze kleurplaten: Huis Perrekes, Atelier Hagelbos, het
MPI en heel wat kinderen van onze school hadden tekeningen ingekleurd en aan hun raam
ophangen.
Een aantal kinderen (en hun ouders) gingen op zoek naar zoveel mogelijk tekeningen.
Sommigen maakten er zelfs een leuk liedje van.
Vandaag werden enkele deelnemers in de “bloemetjes” gezet. Als bedanking voor hun
deelname, kregen ze vanwege de stuurgroep een goodiebag met wat leuks en lekkers. Veel
plezier ermee!

Bezoek van RTV
Gisteren kregen we onverwacht bezoek van een reportageploeg van RTV. Ze zochten namelijk
een school die deelnam aan de jaarlijkse IOK-toetsen. Dit zijn toetsen die wij jaarlijks afnemen.
Ze helpen ons de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en indien nodig bij te stellen.
Benieuwd naar het resultaat?
Surf dan naar https://rtv.be/artikels/geelse-leerlingen-leggen-intercommunaal-examen-aftoch-beetje-stress-a99510
De leerlingen zelf hebben hun test, ondanks de extra zenuwen, alvast goed gedaan

Fietsexamen
Vandaag hadden onze leerlingen van het 6e leerjaar hun
fietsexamen. Ze moesten zelfstandig een parcours fietsen
doorheen Zammel. Op een aantal plaatsen stond een leerkracht
of politieagent om hen op bepaalde vaardigheden te scoren.
Alles verliep goed, waardoor ze vandaag allemaal hun
fietsdiploma behaalde. Een hele dikke proficiat.

Afscheid/diploma-uitreiking 6e leerjaar
Wanneer? dinsdag 29 juni
Tijdstip? Aanvang om 19u
Waar? Grote speelplaats
Wat? Diploma-uitreiking en afscheid van het 6e leerjaar.
Wie? Leerlingen van de 3e graad + ouders/broers en zussen van
het 6e leerjaar
Corona-afspraken:
- Elk gezin wordt als 1 bubbel aanzien en krijgen elk een tafel toegewezen.
- Elk gezin blijft een ganse avond binnen zijn bubbel.
- De klasgroep vormt een aparte bubbel en blijven de ganse avond als 1 bubbel, tot ze
naar huis gaan.
- Er worden drankjes en versnaperingen voor elke bubbel voorzien.
- Er wordt een mondmasker gedragen bij het toekomen, vertrekken en eventueel
verplaatsen. Aan de tafel mogen de mondmaskers uit.
- Gelieve bij het toekomen je handen te ontsmetten.

Afstudeerfeestje oudste kleuters
Wanneer? Maandag 29 juni
Tijdstip? Van 17u tot 18u
Waar? Grote speelplaats
Wat? Diploma-uitreiking en afstudeerfeestje oudste kleuters
Wie? Alle leerlingen van de klas van Sofie + ouders van de oudste kleuters (3KO)
Corona-afspraken:
- Elk gezin wordt als 1 bubbel aanzien en krijgen elk een tafel toegewezen.
- Elk gezin blijft een ganse avond binnen zijn bubbel.
- De klasgroep vormt een aparte bubbel en blijven de ganse avond als 1 bubbel, tot ze
naar huis gaan.
- Er worden drankjes en versnaperingen voor elke bubbel voorzien.
- Er wordt een mondmasker gedragen bij het toekomen, vertrekken en eventueel
verplaatsen. Aan de tafel mogen de mondmaskers uit.
- Gelieve bij het toekomen je handen te ontsmetten.

Openklasdag augustus
Noteer zeker donderdag 26 augustus in jullie agenda. Die
namiddag zijn de kinderen welkom om al eens te piepen in hun
(nieuwe) klas van het komende schooljaar. Ouders hebben dan
weer de mogelijkheid om vragen te stellen en eens rond te
kijken.

Nieuwe Autoriteit
Vanuit het team is er dit schooljaar al hard werkt rond de principes van Nieuwe Autoriteit.
Onze ouderavonden waren voor heel wat ouders een eye-opener: het bracht hen heel wat
inzichten rond opvoeden, waardoor ze op een bewustere manier met opvoeden gingen bezig
zijn. Maar door onze ouderavonden kregen ze ook meer inzichten in de manier waarop wij
als school met conflicten omgaan.
We hebben met die avonden jammer genoeg niet iedereen kunnen bereiken. Daarom
proberen we via onze nieuwsbrieven jullie regelmatig ook wat info door te spelen. Als
bijlage aan deze nieuwsbrief vinden jullie een artikel terug rond Nieuwe Autoriteit –
Geweldloos verzet. Zeker de moeite om eens door te nemen.

Nieuws vanuit de
werkgroepen/omgeving
Chili sin carne-pakket
Aan het begin van het schooljaar konden jullie via onze feestgroep een lekker soeppakket
bestellen. Zij leverden de ingrediënten waarmee je zelf thuis aan de slag kon gaan.
Deze keer kan je een chili sin carne-pakket bestellen: alle ingrediënten en het recept om thuis
heerlijke chili te maken!
Interesse?
Vul
dan
onderstaand
formulier
in
voor
zondag
13
juni.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOIeyPNXUDwrr1ueXK5gpDdrwdcllvc5lZSRHtT5P8Di1A/viewform
Vergeet ook niet om het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de
feestgroep: BE93 9731 3638 5367
Op vrijdag 18 juni krijg je dan je bestelde pakketten mee
naar huis en kan je dat weekend smullen van heerlijke
(al heb je dat natuurlijk ook zelf wat in de hand 😉) chili
sin carne.
Ons promo-filmpje nog niet gezien? Hier nogmaals de
link:
https://www.youtube.com/watch?v=OEgZY1srvOk

Huis Perrekes – muziek in de kerk
Om op veilige afstand in goede verbinding met jullie te blijven, nodigen we jullie graag uit in
de kerk van Oosterlo.
Elke woensdagnamiddag van 14u tot 16u en elke vrijdagvoormiddag van 10 tot 11.30u is de
mooie kerk van Oosterlo geopend en kan je er een bezoekje brengen samen met je familielid.
Je kan er een kaarsje branden, even bezinnen, even stilstaan en dit bij een vleugje muziek
door de muziektherapeuten gebracht. Geniet ondertussen ook van de kunstwerken aan de
muur.
We hopen jullie daar te ontmoeten en sturen jullie ondertussen een warme groet vanuit Huis
Perrekes.

Oudergroep op Facebook
Er werden al heel wat tips, eieren, kampjes,… gedeeld via de oudergroep op Facebook. Ga
dus zeker ook eens een kijkje nemen:
https://www.facebook.com/groups/1413952815581345
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GR2+3: zwemmen
OVSG-toets 6e leerjaar: start afname
KO1: uitstap naar de boerderij (VM)
13u15: zoco-vergadering
Forum – buiten

GR2+3: diplomazwemmen
VM: MDO
Schoolraad
Atelier ?
KO0+1: Laatste dag stagiaire kinderzorg

GR2+3: vrij zwemmen
GR1: sportdag De Bogaard
Rapporten mee naar huis
Rapportbesprekingen
Rapportbesprekingen
Forum - buiten

17u – 18u: afstudeerfeestje oudste kleuters
GR3: sportdag
19u: Afscheid 6e leerjaar
Laatste schooldag

