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Nieuws uit de Steltloper
Niet vergeten: maandag geen school
Maandag plannen wij onze eerste pedagogische studiedag. Daardoor is het
dus geen school voor de leerlingen. Geniet allemaal van dit verlengde
weekend!
Welkom!
Bij de start van dit schooljaar mochten we weer heel wat nieuwe leerlingen
verwelkomen! Finn en Emma zijn de nieuwe gezichtjes in de klas van Luna.
Viktoria, Babs en Jawhar kwamen erbij in de klas van Sofie. Najat en Lars zitten
nu mee in de klas van Mieke. Jens mocht Fernando en Maher verwelkomen. En
bij Senne en Leen mochten we kennismaken met Ouissal.
Een warm welkom ook aan hun ouders!
Algemene infoavond
We willen iedereen graag bedanken voor de talrijke opkomst op onze
algemene infoavond. Hierdoor werd het een hele gezellige en
inspirerende avond. Heel wat ideeën werden uitgewisseld rond ‘mijn
freinetdroomschool’, ‘conflicthantering’ en ‘ouderparticipatie’.
Maandag nemen we jullie feedback mee naar onze pedagogische studiedag en zorgen nadien
voor een terugkoppeling.
Joepie!!

Joepie! Vanaf woensdag mag Nancy terug komen werken. Wat zijn we blij
dat we, na een jaartje haar te moeten missen, haar eindelijk weer in ons
Steltloper-team mogen verwelkomen!
Daarmee nemen we natuurlijk jammer genoeg ook afscheid van Anja. Zij zal
terugkeren naar Winkelomheide om daar de kindjes ’s morgens en ’s
avonds op te vangen. Wees maar zeker dat ze gemist zal worden! Dankjewel Anja voor alle
goede zorgen!
Dinsdagochtend zal Anja voor de laatste keer de voorschoolse opvang doen. Kunnen jullie
voor die dinsdag nog even doorgeven wanneer je opvang nodig hebt?
https://forms.gle/q5tqwUhyZj3NRJ9w9
Miranda kan voor komende dinsdag de naschoolse opvang op zich nemen, dus ook de
naschoolse opvang is voor de komende week elke dag gegarandeerd. Dankjewel alvast
Miranda!!

Hulpcheque
Tijdens de voorbije klasvergaderingen kregen jullie allemaal onze hulpcheque mee naar
huis. Voor wie afwezig heeft, hebben we hem nog even in bijlage toegevoegd.
Mogen we vragen de hulpcheque tegen komende vrijdag 16 september ingevuld terug
binnen te brengen?
Herinnering: werkgroepenvergadering
Aanstaande donderdag 15 september vindt van alle werkgroepen de eerste vergadering
plaats. De voorzitters zitten al even samen om 19.30u. Om 20u zijn alle oude, nieuwe en
geïnteresseerde leden welkom. Twijfel je, kom dan zeker kennismaken! Dus iedereen die
interesse heeft om aan te sluiten bij de stuurgroep, feestgroep, persgroep of tuinploeg is van
harte welkom.
Optreden van De Betties
Op zondag 18 september zijn jullie van 10.30u tot 12.30u in de kerk van
Oosterlo voor een concert van De Betties. Ava, Marie, Andreas, Theo,
Celeste, Bes, Jerom, Simon, Jules, Lou, Lionel, Reindert en Tist zullen ook
meezingen met dit concert.
Vorig schooljaar konden we eindelijk weer samen repeteren en onze
leerlingen zijn dan ook heel trots om dit eindelijk aan jullie te kunnen tonen!
Zin om naar dit gratis concert te komen luisteren? Reserveer dan nog even je plaatsen door te
mailen naar kempen@festival.be. Meer info vind je op https://musica-divina.be/
Communicatie - smartschool
Voor ons blijft het belangrijkste communicatiemiddel nog altijd die zonder computer, pen of
papier. Heb je een vraag, een probleem of wil je iets bespreken, aarzel dan niet om de
klasleerkracht aan te spreken. Ook op de bureau ben je altijd welkom!
Naast de mondelinge communicatie vormt smartschool voor onze school een heel belangrijk
communicatiemiddel. Ongeveer wekelijks sturen onze leerkrachten een update van de
klaswerking aan jullie door. Normaal gezien heeft iedereen ondertussen een login
ontvangen. Is dit niet het geval of loopt er iets mis? Laat mij dit dan zo snel mogelijk weten!
Inzamelen
Op onze school kan je steeds terecht met de volgende dingen:
• Kleine batterijen => Groene ton van Bebat
• Cartridges, inktpatronen, toners => Kartonnen doos
Beide inzamelunits kan je vinden in de gang van de 3e graad, naast het bureautje.
Met jullie ingezamelde batterijen en cartridges sparen wij punten, die we inruilen voor tal
van leuk spelmateriaal (ballen, zandbakspeelgoed…).
Kriebelbeestjes
Joepie! Het kriebelteam kwam voorbije week langs en kon geen vervelende
luisjes vinden.

Bike to school
Wist je dat je vanaf 1 september opnieuw kan sparen voor bucks? Ook nieuwe leerlingen
(enkel lagere school) kunnen deelnemen en mee beginnen sparen. Klinkt dat als muziek in je
oren? Lees dan snel verder!

Bike2School, want echte helden fietsen, steppen of stappen naar school….
Vanaf 1 september 2022 kan je virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de fiets,
met de step of te voet naar school komt. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en
een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat elke ochtend dat je naar school stapt,
stept of fietst je bucks kan verdienen. Je kan de bucks uitgeven met je eigen persoonlijke
bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de school krijgt.
Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale
handelaars voor een waarde van 10 cent per buck. Hoe snel kan je die bucks dan verdienen?
Als je 2 dagen duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro. Sommige weken kan
je zelfs dubbele punten verdien!
Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet in om in
te schrijven. Als je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart gewoon verder
sparen. Ben je je tag verloren? Laat snel iets weten aan je school om een nieuwe tag te
krijgen en opnieuw te sparen.
Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie nog bijkomende info terug. Hierna nog vragen?
Aarzel niet om even langs te komen op de bureau. We helpen je maar al te graag verder!
Evacuatieoefeningen
De veiligheid van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. In de Steltloper
besteden we daarom veel aandacht aan evacuatieoefeningen. Ongeveer
maandelijks oefenen we samen met de leerlingen wat we moeten doen wanneer
we het brandalarm horen afgaan. Deze oefeningen worden in het begin van het
schooljaar ook steeds aangekondigd aan het team en de leerlingen, grondig
voorbereid én geëvalueerd met de leerlingen. Zo komen ze de dag zelf dus niet voor
verassingen te staan. Naar het einde van het schooljaar zijn er dan ook wel eens
onaangekondigde oefeningen.

1e communie
Op zondag 23 april 2023 staat de eerste communie voor Zammel en Oosterlo op de
planning en dit om 9.00u. In de loop van september ontvangen jullie een folder met alle info
over de eerste communiewerking.
Met vragen kan je altijd terecht bij Dirk Van den Broeck op 014/58.06.66 of
dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be
De vormseldata voor 2023 liggen nog niet vast. Deze zullen zo snel mogelijk worden
meegedeeld. Je kan ook zelf alvast de website in de gaten houden: website
www.pastoraleeenheidgeel.be
LBV
Naast Rooms-Katholieke Godsdienst (RKG) en Niet-confentionele zedenleer (NCZ) hebben we
dit schooljaar ook leerlingen die kozen voor Protestantse godsdienst en Islam.
Bij deze willen we jullie laten kennismaken met Bieke, onze juf Protestantse Godsdienst en
met Kenan, onze meester voor Islam.

Wereldreis Hebe en Lize
Vandaag namen we voor 9 maanden afscheid van Hebe (GR2) en Lize (GR3). Zij vertrekken
morgenvroeg op wereldreis. Gelukkig zal er regelmatig contact worden gehouden via foto’s,
filmpjes of misschien zelfs videobellen. Dit belooft ook voor de klassen een hele belevenis te
worden!
Wil je zelf ook hun avonturen volgen? Dat kan via onderstaande linken:
https://www.tangatanga.com/4-got-it/
Instagram: 4.got.it

Atelier
Maandelijks organiseren we in onze school ‘ateliers’. Dan gooien we alle deuren open en
biedt elke leerkracht een activiteit aan: wandelen, koken, naaien, knutselen, ictvaardigheden, bouwen, tuinieren… het komt allemaal aan bod. Bovendien werken we
hiervoor ook samen met Huis Perrekes die ook vaak activiteiten aanbieden aan onze
leerlingen.
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.
Via de hulpcheque kon je je alvast opgeven. Hieronder geef ik nog even het overzicht mee.
Niet ingeschreven via de hulpcheque en toch zin om te helpen? Aarzel dan niet om een
mailtje te sturen.
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Forum
Ook ons forum wordt maandelijks georganiseerd. Tijdens het forum presenteren onze
klassen aan elkaar én aan jullie wat ze de voorbije periode gedaan en geleerd hebben.
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.
Data forum
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Nieuws vanuit de werkgroepen
Brunch
Zondag 25 september kan je weer, samen met je familie of vrienden, komen genieten van onze
overheerlijke brunch. Gelieve je inschrijving ten laatste op maandag 19 september in de
daarvoor voorziene rode brievenbus te stoppen.
Wie staat te popelen om wat lekkers te voorzien voor die dag, mag dit doorgeven via deze
link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QN3tEP8CTPZ5_azEjKZb5_-IpO3WY3P3ApVHxWZu94/edit#gid=0
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