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Mieke terug! 
Wat zijn we blij met de terugkeer van Mieke! Jammer genoeg moesten we voor de vakantie 
dan ook afscheid nemen van Eline. We wensen willen haar nogmaals  super hard bedanken 
voor alle inzet en liefde en wensen haar heel veel succes toe met 
haar nieuwe uitdaging.  
 

Welkom!  
Na een vakantie volgt er altijd een instapmoment voor nieuwe 
kleuters. Ook dit keer mochten we weer een nieuwe leerling én hun 
ouders verwelkomen in onze school: Dré, neefje van Tist en Jeanne, mocht zich vandaag bij 
het klasje van Tille voegen.  
 

Kinderverzorgster klas Tille 
Greet Maes blijft nog wat langer afwezig. Gelukkig kunnen we ook voor de komende periode 
nog blijven rekenen op Elvira om deze uren op te vangen.  
 

Oostel jogging 
Komende vrijdag kunnen de sportievelingen onder ons zich 
helemaal uitleven op de jaarlijkse jogging in Oosterlo.  
Voor de deelnemende leerlingen en ouders voorzien we een 
Steltloper t-shirt van school, zodat we elkaar snel kunnen 
herkennen en om zo wat extra reclame te maken voor onze 
school.  
Wie graag wil deelnemen mag een berichtje sturen naar Leen 
Stynen, mama van Marieke (GR3): 0485 31 27 81. Zij zorgt dan 
voor een t-shirt. Na het weekend breng je dan het t-shirt (bij 

voorkeur gewassen      ) terug mee naar school.  
Heb je een leuk idee om onze 20e verjaardag extra in de kijker te 
zetten tijdens het lopen? Stuur dit dan ook zeker door! 
Hopelijk tot vrijdag! 
Inschrijven kan op het moment zelf voor aanvang van de jogging.  
 
  



 

 

Inbraak school 
Jammer genoeg sloten we de paasvakantie af met een inbraak in onze school. Naast heel wat 
schade aan ramen en deuren, werden ook de tablets, enkele laptops en cash geld gestolen. 
De werkmannen zijn al hard in de weer om alle schade te herstellen.  
 

Nieuwe zandbak 
De paashaas bracht in de vakantie wel een hele grote verrassing: we kregen een nieuwe 
zandbak. Doordat de vorige zandbakrand verduurd was, was het nodig om deze te 
vervangen. De nieuwe zandbak zorgde vandaag alvast voor heel wat speelplezier! 

 
 

De Betties 
Als sinds enkele jaren mogen onze leerlingen van de 2e graad gaan meezingen met het koor 

van de Betties. Weet je niet wat dit is? Surf dan zeker eens naar hun website: 

https://perrekes.be/in-verbinding/muziek-en-de-betties/ 

Net voor de vakantie werd dit voor het eerst sinds de coronacrisis terug opgestart. Twee 

keer per maand zullen de leerlingen die hiervoor kiezen mee kunnen gaan repeteren met het 

koor. En op 18 september 2022 staat hun eerstvolgende concert gepland. Interesse? Noteer 

deze datum dan zeker al in je agenda! 

Kunstenwandeling  
Oosterlo kenmerkt zich door de verbinding tusen mensen en plaatsen. In de maand juni zet 

Oosterlo deze verbinding extra in de kijker. De ganse maand kan je doorheen Oosterlo 

wandelen en allerlei kunstwerken bezichtigen.  

Op zondag 5 juni van 10u tot 14u zetten Ateljee Hagelbos, De Steltloper, het MPI, de kerk, 

Huis Perrekes en de villa hun deuren open. Die dag worden tal van extra activiteiten 

georganiseerd bovenop de wandeling. Meer info volgt binnenkort, maar noteer alvast de 
datum in jullie agenda.     

https://perrekes.be/in-verbinding/muziek-en-de-betties/


 

 

Afwezig? Briefje binnen brengen! 
Gelieve bij afwezigheid van je zoon of dochter steeds bij terugkeer een ziektebriefje of 
doktersattest mee te geven. Wij dienen alle afwezigheden bij te houden en te registreren. 
Vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid (problematische afwezigheden genaamd) 
moeten wij een dossier opmaken, wordt dit opgevolgd door het CLB en kunnen jullie als 
ouder je recht op kindergeld verliezen.  
Ter herinnering: ook voor onze oudste kleuters (geboortejaar 2016) 
moet elke afwezigheid gewettigd worden door een ziektebriefje of 
doktersattest.  
 

Spaghettidag 3e graad 
De inbrekers gingen dit weekend jammer genoeg ook met de 
winst van de hapje tapje aan de haal. Onze 3e graad blijft echter 

niet bij de pakken zitten. Op woensdag 27 april organiseren ze een 
spaghettidag. De inkomsten zullen ze gebruiken om later dit 
schooljaar nog op kamp te gaan. Meer info vind je in bijlage van deze 
nieuwsbrief terug.  
  

 
  



 

 

Atelier – 13/05/2022 
Op vrijdag 13 mei staat ons volgende atelier op de agenda. Wil je komen helpen of zelf een 
atelier begeleiden? Schrijf je dan in via onderstaande link:  
https://forms.gle/qk6Xy5nZzHUwJeZ58 
 
Info atelierwerking: 
Maandelijks organiseren we in onze school ‘ateliers’. Dan gooien we alle deuren open en 

biedt elke leerkracht een activiteit aan: wandelen, koken, naaien, knutselen, ict-

vaardigheden, bouwen, tuinieren… het komt allemaal aan bod. Kinderen kiezen zelf aan 
welk atelier ze deelnemen. 

Voor deze ateliers is er de mogelijkheid om als ouders te komen helpen.  

Dit helpen kan 2 vormen aannemen: 

1. Je komt een leerkracht ondersteunen bij zijn/haar atelier. Zo kan het zijn dat je mee 
op wandeling gaat met een groep of help je mee koken.  

2. Je leidt zelf een atelier. Heb je hier interesse in? Kijk dan gewoon waar je eigen 

kwaliteiten en interesses liggen en giet dit in een atelier. Kom jij graag haken, koken, 

slijm maken, bloemschikken, schilderen, zingen, toneel spelen, badmintonnen… Dan 

ben je van harte welkom! 

Verder kan je ook helemaal zelf bepalen hoeveel en welke leeftijden er aan jouw 

atelier mogen deelnemen.  

=> Zie je het niet zitten om een groep van 20 leerlingen te begeleiden? Beperk jouw 

groepje dan gerust tot wat jij aangenaam vindt. 

=> Is je atelier eerder geschikt voor de lagere school? Of juist net voor onze kleuters? 

Laat dit dan ook zeker weten.  

Als je komt helpen vragen we van jullie dit: 

• Indien je eigen kind bij jou in de groep zit, heb dan ook oog voor alle leerlingen en 

niet enkel voor je eigen kind.  

• Schrijf je tijdig in via onze doodle.  

• Wees tijdig aanwezig. We gaan van start om 13u20 en eindigen om 14u50. 

• Vul de doodle in voor woensdag 11/05/22 : https://forms.gle/qk6Xy5nZzHUwJeZ58 

•  

 

 
Komende ateliers:  
april mei juni 

/ 13/5 10/6 

 
  

https://forms.gle/qk6Xy5nZzHUwJeZ58
https://forms.gle/qk6Xy5nZzHUwJeZ58


 

 

Forum – 6/05/2022 
Ook voor het forum op 6 mei kan je je alvast inschrijven. Hopelijk kunnen we er weer een 

fijn samenzijn van maken! 

https://forms.gle/LALNSiJ3q2paYng46  

Enkele praktische afspraken: 

• Het forum start om 14u30 en eindigt om 15u15. 

• Wees tijdig aanwezig. Wie te laat komt, stoort het forum.  

• De leerlingen zitten steeds met hun klas samen. Om het overzicht te bewaren, vragen 

we dus om geen kinderen op de schoot te nemen. Vaak zien we bovendien dat ze dan 

niet meer willen gaan ‘optreden’ en dat zou jammer zijn. 

• Na het forum gaan alle leerlingen nog even terug naar hun klas om hun jas en 

boekentas te halen.  

• Kinderen kiezen zelf of ze willen deelnemen aan het forum. Het kan dus zijn dat je 

zoon of dochter niet optreedt.  

• Laat de gsm maar in je zak of handtas zitten en geniet even van het moment zelf.        

 

Bij deze alvast de data voor dit schooljaar: 

april mei juni 

/ 6/5 17/6 

 
  

https://forms.gle/LALNSiJ3q2paYng46


 

 

Nieuws vanuit de werkgroepen 
  

Freinetcafé april 
Het zonnetje is weer goed gezind, de koffie is gezet en ook de heerlijke wafeltjes liggen weer 
op jullie te wachten. Hopelijk zijn ook jullie weer van de partij om gezellig wat bij te praten?! 

 
 
Het eerstvolgende en tevens laatste freinetcafé zal doorgaan op woensdag 1 juni. 
 

Terugblik: ouderavond Nieuwe Autoriteit 
Onze ouderavond werd een mooie avond met een mengeling van theorie, eigen ervaringen, 
openheid en kwetsbaarheid, maar ook een avond waarin we in verbinding gingen met elkaar 
en elkaar wat beter konden leren kennen. Bedankt voor jullie aanwezigheid en openheid! 
 
 
 
 

  



 

 

April 2022  

dinsdag  19  
KO2/3: binnenspeeltuin MPI  
Mieke terug  

woensdag  20  
8u30 – 12u30: Freinetcafé 
KO2/3: stage Hanne Naets 

donderdag  21  

KO: Toneelvoorstelling CC De Werft: DRRRAAI  
9u-11u30: Dorien werkcollege @De Burgstraat  
GR2+3: zwemmen  
NM: repetitie van De Betties  

vrijdag  22  

Sofie V + Mieke: bijscholing postgraduaat Freinet  
GR2+3: Toneelvoorstelling CC De Werft: THELONIOUS  
NM: Dorien zocovergadering 
Oosteljogging 

zaterdag  23    

zondag  24    

maandag  25  
Teamvergadering 
19u30: klasvergadering GR3 

dinsdag  26  GR1: sportdag   

woensdag  27  Spaghettidag GR3  

donderdag  28  
GR2+3: zwemmen  
Dorien bijscholing EHBO 

vrijdag  29    

zaterdag  30   

 

  



 

 

Mei 2022  

zondag  1  9u: 1e communie   
maandag  2  Observatiestage Kim B (GR2+3)  

NM: GR1 uitstap de Hertberg – bosspel met gids  
dinsdag  3  KO0/1: binnenspeeltuin MPI  

VM: Zorgteam: traject taalintegratie – sessie 4  
Observatiestage Kim B (GR2+3)  

woensdag  4  Observatiestage Kim B (GR2+3)  
donderdag  5  VM: MDO   

NM: repetitie van De Betties 

GR2+3: zwemmen  
Observatiestage Kim B (GR2+3)  
Teamvergadering 

vrijdag  6  Observatiestage Kim B (GR2+3)  
Forum  

zaterdag  7    
zondag  8    

maandag  9     Teamvergadering 

dinsdag  10    
woensdag  11    
donderdag  12  GR2+3: zwemmen  

vrijdag  13  Atelier  
13u: zocovergadering  

zaterdag  14    
zondag  15    

maandag  16  GR3: Start klaskamp   
dinsdag  17  GR3: klaskamp  

KO2/3: binnenspeeltuin MPI  
woensdag  18  GR3: klaskamp  
donderdag  19  GR3: klaskamp  

GR2: zwemmen  
NM: repetitie van De Betties 

vrijdag  20  Sofie V en Mieke: bijscholing postgraduaat Freinet  
Start Gheelamania  
Einde stage Eline Van Rompaey (maatschappelijk werk)  
Einde klaskamp GR3  

zaterdag  21    
zondag  22  Schoolfeest   

maandag  23    
dinsdag  24    

woensdag  25  Lokale vrije dag  
donderdag  26  OHH vrijaf  

vrijdag  27  Brugdag, vrijaf  
zaterdag  28    
zondag  29    

maandag  30    



 

 

dinsdag  31  KO0/1: binnenspeeltuin MPI  
 


