
 

 

 

 

SOS  - 10 september  2021 

 

 

2/2021-2022 

 
 

 

Welkom in de Steltloper 
Onze Steltloper-bubbel is dit schooljaar weer heel wat groter geworden. Daar kunnen we 
alleen maar blij om zijn. We wensen alle nieuwe Steltlopers én hun ouders een fijne start van 
het schooljaar, en veel plezier en leerrijke momenten op Steltloper toe.  
Heb je vragen of loopt er iets niet helemaal zoals verwacht? Aarzel dan niet om mij of een 
van onze klasleerkrachten aan te spreken. 
 

• Mathis (instapper) – broer van Jul 
• Leon (instapper) – broer van Lauren 
• Otis (KO1) – broer van Storm 
• Youssef (KO1), Ellen (KO3), Alan (GR1) 
• Guinevere (KO2) 
• Senne (KO2) 
• Lucas (KO2) 
• Sade (GR1) 
• Klaas (GR2) 

 
 

Proficiat 
Joepie!! Zaterdag is Mieke bevallen van haar 3e zoontje. Basil kwam net voor 
middernacht piepen. Mama en zoon stellen het beide goed. Proficiat Mieke!! 
Geniet er met volle teugen van.   
 

Algemene infoavond 
Op maandag 20 september nodigen we jullie graag uit op onze algemene infoavond. Tijdens 
deze avond krijgen jullie meer info over de freinettechnieken, ouderparticipatie, Nieuwe 
Autoriteit, de alfabetcode en 20 jaar De Steltloper. Zat je zelf nog met een vraag? Aarzel dan 
niet om mij een mailtje te sturen 
We gaan om 19u30 van start.  
Graag je aanwezigheid doorgeven via: 
https://doodle.com/poll/bypskp7y4egb4saf?utm_source=poll&utm_medium=link 

   

Nieuws uit de Steltloper 

https://doodle.com/poll/bypskp7y4egb4saf?utm_source=poll&utm_medium=link


 

 

Aanwezigheid bureau 
Naast mijn functie als pedagogisch coördinator sta ik ook nog regelmatig in de klas (zowel 

ter vervanging of als voor ondersteuning). Daarom ben ik niet elke dag bereikbaar. Gelukkig 

is er op de meeste momenten wel steeds iemand anders aanwezig om eventuele telefoontjes 

te beantwoorden.  

Hieronder een overzicht van de aanwezigheid op de bureau. 

 

 

Bebat 
Maar al te graag ontvangen wij jullie oude batterijen. Hiermee zamelen wij punten in, die we 

kunnen inruilen voor o.a. zandbakspeelgoed of ander educatief materiaal.  

Let wel: wij mogen enkel kleine huis, tuin en keukenbatterijen inzamelen. Grotere batterijen 

breng je best binnen op het containerpark.  

Onze inzamelton staat in de gang van de 3e graad. Heb je thuis een vol zakje klaarliggen? 

Drop dit dan gerust ’s morgens bij het brengen of ’s avonds bij het ophalen van je 

zoon/dochter in een van de inzameltonnen.    

Bike2School 
Kom je regelmatig te voet, met de fiets of met de step naar school? Doe dan mee met het 

Bike2School-project.  

Dit filmpje maakt heel wat duidelijk: https://youtu.be/AXnxs9IDd_M 

Interesse? Breng dan het ingevuld strookje binnen (zie bijlage) of mail gewoon even naar 

dorien.de. haes@geel.be 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fllink.to%2f%3fu%3dhttps%3a%2f%2fyoutu.be%2fAXnxs9IDd_M%26e%3dfd75c43c10c64a56ac2a5134cfc32047&c=E,1,jRCZaVFbcmADOOfRQJv4HbfWnUsBjTvyIqlArhvEtm4U_ZAvx9WGA2MT0111KMqQcGweFtq8rPlyWlu6x3OfSU1HYAbSfTHRe8IzsdGHFTRF8ZsYXCt_XmCt&typo=1


 

 

Klaswhatsapp 
Elke klas heeft een eigen whatsappgroep. Normaal gezien werden 

jullie de eerste week hieraan toegevoegd. Moest dit toch ergens 

misgelopen zijn en zijn we jou vergeten, aarzel dan niet om mij 

een mailtje te sturen.  

De whatsappgroep dient om last-minute info van de klas uit naar jullie toe te communiceren. 

Ook proberen we regelmatig foto's te posten van de klas. 

Hebben jullie een vraag die de hele klas aanbelangt? Dan mag je die gerust in de groep 
stellen. 

Heb je een vraag over je zoon/dochter? Of heb je een foto/filmpje voor tijdens de 

praatronde? Dit hebben we liever niet in de klaswhatsapp. Maar stuur dit gerust naar de 
klasleerkracht individueel. 

Verder vragen we ook om niet op elke foto te reageren. We begrijpen en waarderen jullie 

enthousiasme, maar aangezien sommige ouders in heel wat groepen zitten, kan dit best heel 

veel oooh’s en aaaah’s opleveren.        

Ouders die liever niet in de klaswhatsapp zitten, kunnen zich altijd zelf terug verwijderen uit 

de groep. De belangrijkste info wordt nog altijd via smartschool of de nieuwsbrief 

gecommuniceerd. 

 

Inclusieve sportdag 
Als freinetschool zetten we heel erg in op een nauwe samenwerking met de buurt. Zo 

hebben we jaren kunnen samenwerken met Huis Perrekes om het lezen in de 1e graad te 
ondersteunen, kwamen leerlingen van het MPI aan onze ateliers deelnemen… 

Dit schooljaar mogen onze leerlingen van de 3e graad deelnemen aan een inclusieve G-

sportnamiddag en dit op 30 september. Samen met leerlingen van het MPI zullen ze een 
namiddag korfbalinitiatie krijgen. Maar ook Tjoukbal en Poullbal staan op het programma.  

Ook zo enthousiast als wij? Volg dan zeker de avonturen van onze 3e graad via hun blog: 

https://hetwildewoud.weebly.com/  

 

  

https://hetwildewoud.weebly.com/


 

 

Uren RKG/NCZ 
Voor dit schooljaar werden onze uren RKG en NCZ verminderd van 6 lestijden naar 4 

lestijden. Dit maakte dat we moesten overschakelen naar andere groepen: van graadklassen 
zoals we gewoon zijn, naar een groep 1e+2e+3e leerjaar en een groep 4e+5e+6e leerjaar.  

Na overleg binnen het team en na goedkeuring van zowel de inspectie Godsdienst als de 

inspectie Zedenleer, hebben we beslist om toch te blijven werken met graadklassen, maar 

het aantal effectieve lestijden per groep te verminderen. De leerlingen hebben nu zo’n 1,5u 

RKG/NCZ per week ipv. 2u. Maar aanvullend krijgen de leerlingen nog wel een opdracht die 

ze dienen in te plannen in hun weekplan en moeten afwerken tegen de volgende les.  

We zijn ervan overtuigd dat we meer kwaliteitsvolle lessen Godsdienst en Zedenleer kunnen 

bieden aan kleinere klasgroepen op minder tijd, dan aan grotere groepen op meer tijd.  

Moesten er hierover toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om mij te contacteren.  

Werkgroepen – hulp gezocht 
Onze werkgroepen zoeken nog steeds heel wat leden. Vooral de persgroep en de feestgroep 

zijn momenteel nog erg onderbemand. Maar ook in onze stuurgroep, tuinploeg en 

kriebelteam zijn (groot-)ouders nog steeds van harte welkom.  

Heb je nog geen keuze doorgegeven? Vul dan zeker onze hulpcheque in: 

https://forms.gle/uFDt5cg84wjRteTA6 

 

Atelier – kom jij ondersteunen of begeleiden? 
Na bijna 2 jaar zonder, mogen we eindelijk terug een atelier organiseren. Op 

vrijdagnamiddag 24 september zetten we al onze deuren van de school open en bieden we 
heel wat leuke ateliers aan waaruit de kinderen kunnen kiezen. 

Kom je graag ondersteunen of zie je het zitten om zelf een atelier te leiden? Vul dan zeker 

onderstaande doodle in. 

https://doodle.com/poll/k2aaddgykkhqt2vi?utm_source=poll&utm_medium=link 

Let op: ons atelier zal zoveel mogelijk buiten doorgaan. Het dragen van een mondmasker is 

verplicht.  

 

 

 

 

https://forms.gle/uFDt5cg84wjRteTA6
https://doodle.com/poll/k2aaddgykkhqt2vi?utm_source=poll&utm_medium=link


 

 

 
Heb jij je boom al besteld?  

https://www.geel.be//nieuws/detail/1753/1-001-bomen-om-geel-groener-te-
maken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=  

Dansstudio met een nieuw concept 

Sinds kort ben ik (Lotte Vervoort) een dansschool gestart voor kinderen die meer nood 
hebben aan individuele begeleiding bij het uitoefenen van hun hobby. Hieronder vallen de 
kinderen en jongeren met een beperking, maar ook kinderen en jongeren die zich beperkt 
voelen in een grote groep door faalangst, zijn/ haar lichaamsbouw,...Vaak verdwijnen ze in 
een gewone dansschool naar de achtergrond of krijgen ze niet de juiste begeleiding. Ik wil 
hen hierin graag ondersteunen zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien. Iedereen verdient 
het om te kunnen zijn wie hij of zij is. Met andere woorden iedereen verdient het om UNIEK 
te zijn.  
 
Bij interesse, kijk alvast even op mijn website: https://dansstudiouniekgevoel.be 

  

Nieuws uit de buurt 

https://www.geel.be/nieuws/detail/1753/1-001-bomen-om-geel-groener-te-maken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.geel.be/nieuws/detail/1753/1-001-bomen-om-geel-groener-te-maken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdansstudiouniekgevoel.be&c=E,1,SBDWJRcbjVYI6f2tA1Ij4yM8E0s--OM9O7EjEWoONfXUCVkW6s31vZYlGxnNfZ6aA9WFWIp7OPjV_M4SVEAYeNC8E_gkUJ_FN2xjz4bBawHulfw,&typo=1


 

 

 

 
  



 

 

September 2021  

zaterdag  11    

zondag  12    

maandag  13  Teamvergadering  

dinsdag  14  VM: medisch onderzoek 6e leerjaar in het CLB  
19u30: Klasvergadering GR1  

woensdag  15    

donderdag  16  GR2+3: zwemmen (10u-12u)  

vrijdag  17   

zaterdag  18    

zondag  19    

maandag  20  19u30: algemene infoavond  

dinsdag  21  KO0/1: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  22    

donderdag  23  GR2: zwemmen   
GR3: sportdag SBS (ganse dag) 

vrijdag  24  Atelier  

zaterdag  25    

zondag  26  Eerste communie Zammel  

maandag  27  Teamvergadering  

dinsdag  28  
 

woensdag  29    

donderdag  30  VM: GR1+2+3: scholencross  
NM: GR3: inclusieve sportdag i.s.m. Avalympics en MPI Oosterlo 

  
 


