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Belangrijk: Langlaufen - 27/01/2023 
Nu vrijdag (27/01) mogen we met de lagere school gaan langlaufen. We trekken met z’n 

allen naar de sneeuw in Weywertz, meer specifiek naar de Skiclub Weywertz Zum 

Himmelchem. De bus zal ons allemaal heen en terug vervoeren.  

4e + 5e + 6e leerjaar gaat er langlaufen, 1e +2e + 3e leerjaar mogen ook mee om zich uit te 

leven in de sneeuw.  

Momenteel zijn we nog volop bezig met het regelen van vervoer, concrete planning… Meer 

info volgt dus nog. Wat we jullie wel al kunnen meegeven is het volgende: 

Begin en einduur 

Vertrekuur: vermoedelijk rond 8.00u 

Einduur: vermoedelijk rond 18.00u terug – 1e en 2e leerjaar rond 16.00u 

Vervoer: wordt betaald door school 

Kostprijs langlaufen: wordt betaald via de klasbudgetten 

Wat neem je die dag zeker mee: 

- Warme, waterdichte en ademende kledij 

- Muts, sjaal, handschoenen (verplicht!) en eventueel een zonnebril afhankelijk van de 

weersomstandigheden 

- Reservekledij  

- Lunch, drinkbus met water, koek en stuk fruit 

 

Opgelet: wees dus ‘s morgens tijdig aanwezig, want de bus wacht niet! 

 

 
  

Nieuws uit de Steltloper 



 

Warm schoolklimaat  
Met het team hebben we de voorbije schooljaren hard gewerkt aan een warm schoolklimaat: 
Nieuwe Autoriteit, het 4-lademodel, speelplaatsafspraken, leerlijn sociale vaardigheden… Dit 
werd de laatste weken in één samenhangend beleid gegoten met handvaten voor alle 
teamleden. Er werd een pestactieplan aan toegevoegd en ook het Steltlopercontract werd 
terug van onder het stof gehaald.  
Ook de leden van de stuurgroep nemen tijdens de volgende vergadering het 
hele beleid mee onder de loep. Tijdens de volgende nieuwsbrieven lichten we 
graag telkens een ander deel van ons beleid toe. We beginnen hieronder met 
het Steltlopercontract. 
 
Warm schoolklimaat – het Steltlopercontract  
In de Steltloper streven we er zoveel mogelijk naar om voor al onze leerlingen 
een veilig schoolklimaat te creëren.  
Hiervoor werd in het verleden het Steltlopercontract in het leven geroepen.   
Het Steltlopercontract omvat 4 belangrijke afspraken die we met de ganse 
school nastreven: 

• Ik heb respect voor alles en iedereen. 

• Ik doe niemand pijn door woorden of daden. 

• Ik luister naar een ‘stop’. 

• De leerkracht weet steeds waar ik bent. 

Omdat we het heel belangrijk vinden om samen school te maken, wordt dit Steltlopercontract 
mee naar huis gegeven. Neem thuis ook even de tijd om in gesprek te gaan over de afspraken. 
Nadien vragen we jullie om het Steltlopercontract mee te ondertekenen met je zoon of 
dochter. Dit mag dan gehandtekend terug meegegeven worden naar school, waar het samen 
met die van de andere leerlingen bewaard zal worden.  
(Steltlopercontract niet aangekregen of verloren geraakt? => zie bijlage) 
 
Leerplicht 5-jarigen 

Sinds vorig schooljaar werd de leerplicht verlaagd naar 5 jaar. De 

wetgeving zegt dus sinds vorig jaar dat een kind leerplichtig wordt op 1 

september van het kalenderjaar dat het 5 jaar wordt. Concreet wil dit 

zeggen dat alle oudste kleuters leerplichtig zijn. Zijn ze afwezig, dan moet 

dit gewettigd worden door een doktersbriefje of één van onze 4 (paars 
gekleurde) afwezigheidsbriefjes. 

Onze kleuters van 2KO die de komende maanden 5 jaar worden, zijn dus nog niet leerplichtig, 

maar worden dit allemaal vanaf 1 september volgend schooljaar (als ze een oudste kleuter 

worden).  

 
Afwezigheid Tille 
Tille heeft besloten om het ganse schooljaar nog thuis te blijven om volop te kunnen 

genieten van Gus. Luna zal dus de rest van het schooljaar in de klas van onze jongste kleuters 

staan.  

  



 

Afwezigheid Sofie 
Sofie was de voorbije 2 weken afwezig. Haar afwezigheid wordt nog met 2 weken verlengd. 

Net zoals de vorige weken, kunnen we ook blijven rekenen op Karen om 
onze oudste kleuters onder haar vleugels te nemen.  

Stagiaire toegepaste psychologie 
Voor de komende 8 weken komt Amber ons team en onze leerlingen 

ondersteunen. Vanuit haar opleiding toegepaste psychologie komt stage 

lopen op onze school. Ze zal vooral meedraaien in de zorgwerking: 

leerlingen ondersteunen, begeleiden en observeren, kindgesprekken 

voeren, oudergesprekken of gesprekken met CLB bijwonen,… Als focus heeft ze gekozen om 
te werken rond hoogbegaafdheid.   

Klasvergaderingen 
De komende periode organiseert elke klas weer een klasvergadering. Hierover kregen jullie 

van de klasleerkracht de nodige info toegestuurd. We overlopen dan wat er leeft in de klas, 

hoe het momenteel in de klas loopt, beantwoorden we jullie vragen… We vinden het dan ook 

heel belangrijk dat jullie hier zoveel mogelijk op aanwezig zijn. Hopelijk tot dan?  

Atelier 
Zin om iets te komen begeleiden tijdens ons volgende atelier? Of wil je gewoon liever ergens 
ondersteunen zonder zelf iets uit te werken? Vul dan onderstaand formulier in.  
https://forms.gle/8psertxAkaEAU8wy8 
 

februari  maart  april  mei  juni  

10/02  17/03  /  12/05  16/06  

 
Forum   
Op 3 februari staat ons volgende forum op de planning. Na het forum kan er ook nog gezellig 
nagebabbeld worden tijdens ons Hapje Tapje. 
 
We herhalen nog even de praktische afspraken voor het forum:  
• Het forum start om 14.30u en eindigt om 15.15u.   
• Wees tijdig aanwezig. Wie te laat komt, stoort het forum.   
• Neem indien nodig zelf even een stoel uit de klas van de 1e graad. Kan je hem nadien 

ook terugzetten?  
• De leerlingen zitten steeds met hun klasgroep samen. Ook onze kleuters blijven zoveel 

mogelijk bij hun klasgroep zitten.    
• Na het forum gaan alle leerlingen nog snel even naar hun klas om hun jas en boekentas 

te nemen.   
• Onze leerlingen kiezen zelf of ze willen deelnemen aan het forum. Het kan dus zijn dat 

je zoon of dochter niet optreedt.   

• Laat je gsm maar in je zak of handtas zitten en geniet van het moment zelf.         
 
Hierbij nog eens de data van de volgende edities: 

januari  februari  maart  april  mei  juni  

/  03/02  24/03  /  05/05  02/06  

   
  
  

https://forms.gle/8psertxAkaEAU8wy8


 

Hapje tapje 
Vrijdag 3 februari – aansluitend aan het forum 
Doel: gezellig samen zijn, inkomsten genereren voor de klasbudgetten 
Georganiseerd door: feestgroep 
 

Week op wieltjes 
Op vraag van de leerlingen organiseren we in de week van 6 februari een week op wieltjes. In 
de schoolraad van komende donderdag maken we die samen met de leerlingen concreet (wat 
mag wel, welke afspraken zijn belangrijk…). Later dus meer info hierover. 
 
Carnavalsweek 
De kerstfeestjes liggen nog maar net achter ons, maar we kunnen al beginnen aftellen naar 
carnaval.  

We maken er dit jaar weer een heuse carnavalsweek van met een apotheose op vrijdag: 

- Maandag 13/2: geen school wegens pedagogische studiedag  

(maar houd je thuis niet in       ) 

- Dinsdag 14/2: gekke haren/hoeden-dag 

- Woensdag 15/2: pyjamadag  

- Donderdag 16/2: gekke accessoires-dag  

- Vrijdag 17/2: carnavalsfeest 

 

Carnavalsfeest + stoet 
Op vrijdag 17 februari mogen de leerlingen weer verkleed naar school komen.  

Belangrijke afspraken die dag zijn: 

- We verplichten niemand om zich te verkleden. Geen zin? Geen probleem! Verkleden 

hoeft ook helemaal niet veel te kosten! Wees creatief met wat je hebt       

- Geen enge maskers. Onze kleuters vinden dat niet zo leuk.  

- Wapens, messen, geweren… hebben we liever niet op school.  

- Confetti en serpentines laten we thuis. Enkel indien hier op klasniveau afsrpaken rond 

worden gemaakt, mag dit meegebracht worden voor het klasfeestje. 

Dagverloop: 

- Feestelijk en muzikale start van de dag. 

- 9.30u: stoet doorheen Oosterlo 

- + aansluitend carnavalfuif op school 

- Namiddag: carnavalfeestje in de klas. 

 

 

  



 

 
Kunstweek 2023 

Maak jullie gordels maar al vast, want dit jaar gaan we samen op reis: 
  
Boek dus snel jullie plaatsje voor de kunstweek 2023! Heb jij zin om een hele week mee te 
doen met workshops zoals knutselen, bouwen, drama, muziek, koken, sport, dans, en nog 
veel meer ? 
  
Schrijf je dan nu in voor onze enige echte inclusieve kunstweek! Een dagkamp voor kinderen 
met en zonder beperking op onze campus MPI Oosterlo, eindhoutseweg 25; 2440 Geel. 
Dit jaar helemaal in het thema: Reis rond de wereld 
  
Een week deelnemen kost 60 euro. Met een vrijetijdspas van stad Geel betaal je 30 euro. 
  
LET OP! Inschrijven kan tot en met vrijdag 03/03/2023. 
  
Inschrijven kan via: speelplein@MPI-Oosterlo.be 
  

mailto:speelplein@MPI-Oosterlo.be


 

januari 2023  

maandag 23 
 GR3 De kleine prins CC de Werft 
 Start stageperiode Amber – toegepaste psychologie 

dinsdag 24 
 KO3+GR1 zwemmen 
 Klasvergadering GR1 + GR2 

woensdag 25  Meedoedag 2,5-jarigen 

donderdag 26 
 Schoolraad (leerlingen) 
 Klasvergadering KO0+1 

vrijdag 27 
Lagere school: langlaufen 
NM: Dorien zoco-vergadering @Winkelomheide 

zaterdag 28   

zondag 29   

maandag 30  Tille jarig 

dinsdag 31 
KO3 + GR1 zwemmen 
KO2/3: binnenspeeltuin MPI 

 

  



 

februari 2023  

woensdag 1  Instapdag 2,5-jarigen 

donderdag 2   

vrijdag 3 
VM: MDO  
Forum + HAPJE TAPJE 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 
 Week op wieltjes  
 Geen turnzaal – opbouw podium toneel ‘t Spanter 

dinsdag 7  KO3+GR1 zwemmen 

woensdag 8   

donderdag 9 
#Iktrekhetmijaan  
19.30u: stuurgroepvergadering 

vrijdag 10  NM: Atelier 

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13  Pedagogische studiedag – geen school 

dinsdag 14 

Gekke haren/hoeden-dag 
KO3+GR1 zwemmen 
KO0/1: binnenspeeltuin MPI 
NM: GR3 bezoek Sila Westerlo 

woensdag 15 
Pyjamadag 
Meedoedag 2,5-jarigen  
NM: MOEV netbal GR3 

donderdag 16  Gekke accessoires-dag 

vrijdag 17  Carnavalfeest + stoet 

zaterdag 18  

zondag 19   

maandag 20 krokusvakantie 

dinsdag 21 krokusvakantie 

woensdag 22 krokusvakantie 

donderdag 23 krokusvakantie 

vrijdag 24 krokusvakantie 

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27  Instapdag 2,5-jarigen 

dinsdag 28 
 KO3+GR1 zwemmen 
 Start aanmeldingsperiode nieuwe leerlingen schooljaar 23-24 (°2021) 

 


