
 

 

 

SOS  - 21 november 2022 

 

 

6/2022-2023 

 

 
(Voor-)leesmaand 
19 november start de voorleesweek. Wij kozen ervoor om een heuse leesmaand te organiseren 
waarin we het lezen, voorlezen, samen lezen… kortom het leesplezier centraal zetten:  

• Van 21 tot 25 november wordt er elke dag, net voor het middageten, door 
alle leerkrachten voorgelezen uit hun favoriete boek. De leerlingen kunnen 
vrij kiezen naar welk verhaal of prentenboek ze graag gaan luisteren. Je kan 
’s morgens samen met je kind de boeken bekijken aan het raam van de 
leraarskamer.  

• Elke maandagmiddag wordt er gezellig voorgelezen door Leen buiten 
onder de boom (bij regenweer in de bib); 

• Tot aan de kerstvakantie wordt er elke dinsdag tandemlezen georganiseerd 
in onze lagere school. Oudere leerlingen helpen daarbij de jongere 
leerlingen met lezen.  

• Vrijblijvend kan er door de oudere leerlingen de komende periode 
voorgelezen worden aan de kleuters. Er wordt dan eerst samen met hen 
geoefend op het voorlezen.  

• Onze 1e en 2e graad brengen een bezoekje aan de bib van Geel. Voor de 2e 
graad stond dit al wel eerder op de planning, maar voor de 1e graad is dit 
een eerste kennismaking.  

• Bij de oudste kleuters wordt de leeskoffer boven gehaald.  
• In de 3e graad gaan ze de uitdaging aan om samen 1000 bladzijden te lezen. 

Houdt zeker mee hun leesmeter in de gaten! 
Dit alles sluit bovendien mooi aan bij ons jaarthema ‘vele pluimen maken sterke vleugels’ 
waarin we elkaar (onder)steunen in (samen) lezen.  
 
Nieuwe Steltlopers 
Na de herfstvakantie mochten we 2 nieuwe instappertjes verwelkomen: Noah en 
Aleandro. We wensen hen en hun ouders een fijne tijd op de Steltloper!  
 
Ook nieuw op onze school  
Naast nieuwe leerlingen, mochten we vorige week ook 4 nieuwe bewoners verwelkomen in 

onze tuin. 4 kippen namen hun intrek in ons kippenhotel. Ook aan hen een warm welkom!       
Dankjewel aan Lou en Joske Fien en oma Greet om ons de kippen te geven.   
 
  

Nieuws uit de Steltloper 



 

Middagateliers – een gevuld programma  
Er staan en stonden weer heel wat leuke middagateliers op het programma: 

• Zo wordt er volop in de tuin gewerkt: met kruiwagens en schoppen wordt het 
hakselhout rond de serre verspreid. Harde werkers die Steltlopers! 

• Afgelopen dinsdag konden onze leerlingen vrijblijvend een gedicht gaan schrijven met 
Senne. Het resultaat (ook al was het een lage opkomst) kan je op het einde van deze 
nieuwsbrief lezen. 

• De komende periode zal Lien (mama Ava en Kobe) elke donderdag komen haken. Eerst 
met de leerlingen van de 2e en 3e graad, nadien ook voor de jongere leerlingen.  

• Vanaf vandaag komt Leen (mama Charel, Jerom, Marcel en George) elke 
maandagmiddag voorlezen onder de boom.  

Ook zin om iets te komen doen tijdens de middagspeeltijd? Aarzel niet om een mailtje te sturen.  
 
Atelier 25/11 
Komende vrijdag hebben we ons volgende atelier (en tevens laatste van 2022). We zoeken 
nog een helpende ouder die een klein groepje leerlingen wil begeleiden naar Huis Perrekes. 
Daar gaan ze helpen met de bloemenweide en nadien een wandeling maken met de bewoners. 
Wie hier wel zin en tijd voor heeft, mag zo snel mogelijk iets laten weten.   
 
Afwezige collega’s 
Luna haar voet is nog niet volledig hersteld van haar rit op de glijbaan met de kleuters. Ze 

blijft nog voor minstens 1 week afwezig en wordt hierbij vervangen door Steffi.  

Hilde moeten we ook nog een weekje missen. Voor haar konden we geen vervanging vinden.  

Nieuwe gezichten 
Onze kleuters hebben elke week op woensdag een extra paar helpende handen in de klas. 

Alfred komt vanuit het MPI stage lopen op onze school. Hij zal vooral zorgende taken op zich 

nemen en samen met de kleuters spelletjes spelen, hen helpen en ondersteunen.  

Vanaf volgende week maandag mogen we Floor verwelkomen. Zij is een stagiaire kinderzorg 

en zal gedurende 3 weken elke dag stage lopen bij onze jongste kleuters.  

Ook wij zetten onze schoen 
Op maandag 5 december zetten wij op school onze schoen. Wie wil mag dus 

een extra schoen meebrengen, maar we kunnen hiervoor gerust ook onze 

(turn-)pantoffels gebruiken. Hopelijk zijn alle Steltlopers braaf geweest!         

Warmste week – duurzaamheid in de kijker 
De komende weken mag je op school uitgespeeld, maar nog proper en 

bruikbaar speelgoed binnenbrengen. Ook boeken (voorleesboeken, prentenboeken, 

leesboeken…) zijn van harte welkom en dit tot vrijdag 16 december. We vragen wel om op 
voorhand een foto door te sturen van wat je wil binnenbrengen. 

Van 19 tot 23 december stallen we al het speelgoed uit in de piramide en op 23 december op 

onze kerstborrel. Al het speelgoed en boeken mag vrij meegenomen worden, zodat het 
hopelijk een tweede leven kan krijgen.   

 

  

 

 



 

Onze droomtuin 
Dat we een energieke tuinploeg hebben, is nog zacht uitgedrukt. Ze zitten boordenvol ideeën 
en goesting om onze tuin nog gezelliger, aantrekkelijker, veiliger, uitdagender… te maken. 
Kortom om er een echte droomspeelplaats van te maken. Hiervoor kwamen ze vorige week 
langs om ook de ideeën van onze Steltloper te horen. Elke klas werkt nu deze week verder aan 
hun droomspeelplaats. Hun ideeën worden dan samengelegd met die van het 
team en de tuinploeg en daarna kunnen we écht de handen uit de mouwen halen.  
 Als bijlage bij deze nieuwsbrief kan je de presentatie vinden die onze tuinploeg 
in elke klas heeft voorgesteld.  
 
 
Huis Perrekes – warm welkom  
Beste familie en vrienden, 
  
Graag nodigen we jullie opnieuw uit in de gezellige kerk van Oosterlo. 
In november staan we samen stil bij alle dierbaren die overleden zijn. 
  
Elke woensdagnamiddag van 14u tot 16u kan je er een bezoekje brengen samen met je 
familielid. Je kan er een kaars branden, even bezinnen, even stilstaan en dit bij een vleugje 
pianomuziek. 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. 
 

  



 

 

Tuinploeg: klusdag 
Zaterdag 10 december staat onze volgende klusdag op de agenda. Wie zin heeft om onze 
tuinploeg mee te komen ondersteunen en zijn handen uit de mouwen te halen, is van harte 
welkom! 
 
Stuurgroep: freinetcafé  
Het werd een gezellig en fijn eerste freinetcafé. De stuurgroep kon rekenen op een talrijke 
opkomst! 
Kon je er deze keer niet bij zijn? Of kijk je stiekem al uit naar het volgende freinetcafé? Dan 
geven we graag nog even de volgende data mee:  

• Woensdag 11 januari 2023 
• Woensdag 1 maart 2023 
• Woensdag 19 april 2023 

 
Feestgroep: kerstborrel 
We sluiten het eerste trimester af met een gezellige kerstborrel. Ga dus vrijdag 23 december 
nog niet te  snel naar huis, maar blijf gerust nog even hangen om iets te drinken, gezellig te 
babbelen… Meer info in onze volgende nieuwsbrief.  

 
 

  

Nieuws vanuit de werkgroepen 



 

november 2022  
  

maandag  21   Teamvergadering  

dinsdag  22   KO3+GR1: zwemmen  

woensdag  23     

donderdag  24    VM: Dorien werkcollege 

vrijdag  25  
 Atelier 
 NM: Dorien intervisie 

zaterdag  26     

zondag  27     

maandag  28  
 KO0/1: Start stage kinderverzorging: Floor 

 Teamvergadering met stuurgroep 

dinsdag  29  

 KO3+GR1: zwemmen   
 GR2 + GR3: Toneelvoorstelling - Tavern Michelle CC de werft  
 VM: Dorien ontmoetingsdag directies OVSG  
 KO2/3: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  30     

 
  



 

december 2022  

donderdag  1     

vrijdag  2  
 KO2/3 + GR1: Ook de vinger steekt zijn vinger op CC De Werft  
 Forum  

zaterdag  3     

zondag  4     

maandag  5  
 VM: medisch consult CLB 1e en 4e leerjaar (op school) 
 Schoen zetten  
 Teamvergadering  

dinsdag  6  
 Sinterklaasfeest   
 KO3+GR1: zwemmen  
 9u-12u: Netwerk Cognitief Sterke Leerlingen  

woensdag  7   NM: MOEV unihockey GR3  

donderdag  8     

vrijdag  9     

zaterdag  10    VM: klusdag tuinploeg 

zondag  11     

maandag  12     

dinsdag  13  
 KO3+GR1 zwemmen  
 KO0/1: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  14     

donderdag  15  
 VM: Dorien bestuurscomité 
 19.30u: stuurgroepvergadering  

vrijdag  16  
 NM: Dorien zoco-vergadering @Steltloper  
 Laatste stagedag kinderverzorging  

zaterdag  17     

zondag  18     

maandag  19     

dinsdag  20  
 KO3+GR1 zwemmen  
 KO2/3: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  21   Meedoenamiddag 2,5-jarigen  

donderdag  22     

vrijdag  23  
 Kerstfeest  
 Feestgroep nodigt uit: kerstborrel (vlak na school)  

zaterdag  24     

zondag  25     

maandag  26   kerstvakantie  

dinsdag  27   kerstvakantie  

woensdag  28   kerstvakantie  

donderdag  29   kerstvakantie  

vrijdag  30   kerstvakantie  

zaterdag  31     



 

 

Gedicht vanuit het middagatelier 
Op een doorweekse koude dinsdag had Senne een idee. 
Hij vertelde aan zijn klas: “Vandaag geef ik een middagatelier!”  

Helaas waar Senne geen rekening mee had gehouden, 
niemand van De Steltloper laat zich tegenhouden door de koude.  

Alle Steltlopers spelen veel liever buiten in het groen. 
Door wat regen, koude of wind laten zij zich niet doen.   

Daardoor zat de meester alleen met zijn boeken. 
Af en toe kwam iemand binnen, maar niet om hem te zoeken.   

Plots scheen een klein zonnestraaltje in de klas. 
Onze leraar kreeg een glimlach, want in de deuropening stond Andreas.   

Samen met Arne kwamen de jongens gedichten schrijven. 
Ze waren vastberaden om de middag in de klas te blijven.   

Vol enthousiasme startte ze een gedicht over een gouden hond. 
Het rijmen werd lastiger dan gedht, Arne dacht dat hij het gemakkelijker vond.   

Ze gingen naar de website rijmwoorden.nl 
Ze vonden een rijmwoordenlijst van 1000 woorden wel.   

Al bleef het wel moeilijk om veel zinnen te noteren. 
Ze waren zo goed bezig met taal, wat waren ze veel aan het leren.   

Hun meester, die leraar met de nadruk op raar 
was zo fier op de jongens hun inzet echt waar.   

Daarom gaf hij de twee knapen een pluim, wat een voorbeeld die heren. 
En hopelijk kunnen ze met hun ervaringen nog veel kinderen inspireren.   

Zo komt er regelmatig een middagatelier in de derde graad. 
En staan er de volgende keer al dubbel zoveel kinderen paraat.   

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2frijmwoorden.nl&c=E,1,fqDVRkCXyvitNqWEM4yOKpq1sruRK6obDEHKox3wa3tw21YjButcuS5r06Xm0X3IaKZxImwHoWGd2tljX2Ha0lSohGlBk6foOgkhoYmang,,&typo=1&ancr_add=1

