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Update personeelszaken 

KO0/1 
Tille neemt nog tot aan de paasvakantie ouderschapsverlof op. Na de paasvakantie keert ze 
dus terug naar haar klas en naar de Steltloper. Dat wil dan ook zeggen dat we aan de 
paasvakantie jammer genoeg afscheid zullen moeten nemen van Luna.  

 
Extra helpende handen 
Sinds vorige week lopen er weer een aantal nieuwe gezichten rond op onze school: 

• Roos komt 2 weken stage lopen bij de oudste kleuters vanuit het laatste jaar 
middelbaar.  
• Lowie doet dan weer 3 weken stage als kinderverzorger bij onze jongste 
kleuters.  
• Amber stelde ik een tijdje geleden al aan jullie voor. Ze was er al 4 weken voor 
de krokusvakantie, maar ook na de krokusvakantie doet ze nog 4 weken stage 
vanuit haar opleiding toegepaste psychologie. Ze gaat vooral met leerlingen aan 
de slag rond faalangst.  

 
Welkom 
De voorbije weken mochten we Léon Luyckx, Yana en Jace Van de Wiel 
opnieuw verwelkomen in de Steltloper. Ook Yari zal vandaag terug starten. 
Welkom terug aan de kleine en grote Steltlopers! 
 
Rapport en kindbesprekingen 
Vrijdag 24 maart krijgen alle leerlingen van de lagere school hun rapport weer mee naar huis. 
De week erna plannen we onze kindbesprekingen in, zowel voor de ouders van de lagere 
school als voor de ouders van onze kleuters. De inschrijvingen hiervoor zullen weer via 
smartschool verlopen. Meer info via de klasleerkracht.   
 
Paasfeest 
We sluiten deze periode af met een paasfeest voor onze school. Vrijdag 31 maart 
ontbijten we allemaal samen in onze piramide. Daarvoor mogen de leerlingen zelf 
een extra brooddoos meebrengen met allerlei lekkere belegde boterhammen voor 
het ontbijt. Wij voorzien een hardgekookt eitjes en lekkere (chocolade-)melk. Ze 
hoeven dus thuis nie t eerst nog te ontbijten. Misschien komt de paashaas ook wel 
langs met wat lekkers? 
 
  

Nieuws uit de Steltloper 



 

Classe Unique 
Eén van onze acties van dit schooljaar was om met het kleuterteam de overstap te bekijken 
naar een Classe Unique. Door de vele wissels en afwezigheden heeft dit echter gedurende 
lange tijd op een laag pitje gedraaid. Hierdoor is er hierover naar jullie toe ook nog geen 
communicatie geweest. We hebben dan ook beslist dat we volgend schooljaar zeker nog niet 
zullen overstappen naar een classe unique. Dit zou een te overhaaste en te weinig doordachte 
overstap zijn. De komende maanden kijken we of dit wel nog haalbaar is naar de toekomst toe.  
 
Maar we hebben zeker niet helemaal stilgezeten. Achter de schermen hebben we, samen met 
de stuurgroep, toch al een aantal stappen gezet:  

• Observatie  
• Voor -en nadelen op een rij gezet 
• Contact gelegd met scholen die overstapten of werken met een Classe Unique en 

scholen die er net vanaf zijn gestapt.  
 
De volgende stap is nog een keer gaan observeren én al onze bezorgdheden met deze scholen 
overlopen. Hiervoor trekken Tille, Sofie en Dorien op vrijdag 24 maart naar Gent en brengen 
we een bezoek aan Freinetschool Het Prisma en Freinetschool de Boekenmolen die beide 
werken met een Classe Unique.  
 
Schoolfeest – 13/05 
Nu het zonnetje wat meer begint te schijnen, kijken we ook stilaan uit naar ons naderend 
schoolfeest. Hopelijk hebben jullie allemaal al zaterdag 13 mei geblokkeerd in jullie agenda, 
zodat jullie er allemaal bij kunnen zijn. 
Het belooft een leuke editie te worden met optredens van de verschillende klassen, een spel 
als rode draad, een optreden van de Betties met onze leerlingen van de 2e en 3e graad en 
uiteraard gewoon weer een gezellig samenzijn! 
Trommel familie en vrienden alvast op, want ook zij zijn weer welkom en dit vanaf 13.00u tot 
17.00u. Hopelijk tot dan! 
 
Buitenspeeldag – 07/06  
In samenwerking met de feestgroep stellen wij graag de eerste editie van onze buitenspeeldag 
aan jullie voor en dit op woensdag 7 juni 2023. 
Alle gezinnen van Oosterlo en van onze school zijn van harte welkom voor een namiddag 
buitenspelen in onze grote groene tuin. 
Breng je eigen picknick mee, zodat je direct na schooltijd mee kan aansluiten. De feestgroep 
voorziet een drankje aan democratische prijzen.  
Vergeet ook zeker je vrienden niet uit te nodigen! 
Opgelet: onze buitenspeeldag is geen opvanginitiatief. We vragen dat er gedurende de 
namiddag minstens één begeleidende ouder aanwezig is 

. 
   
Ps: Dit idee kwam tot stand tijdens onze gezellige cava-brainstormavond!       
 
  



 

Ouderavond – verbindend opvoeden 
Vorige week stond onze ouderavond rond verbindend opvoeden op het programma. Een fijn 
initiatief vanuit de stuurgroep dat voor heel wat ouders een inspirerende avond opleverde. 
Jammer genoeg kwamen we een beetje tijd tekort. We zoeken snel naar een oplossing om een 
vervolg te breiden aan deze avond. 
 
Gezocht: deelnemers jaarmarkt Oosterlo 
Zondag 27 augustus is het jaarmarkt in Oosterlo. Hier worden lokale ambachten centraal 
gesteld. We zoeken (groot-)ouders die hieraan willen 
deelnemen. Denk aan handgemaakte producten, biologische 
producten, oude ambachten…  
Heb je interesse? Laat dan zeker zo snel mogelijk iets weten 
aan dorien.de.haes@geel.be  
 
Atelier 
Op 17 maart staat ons volgende atelier weer op de agenda. 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 
 

maart  april  mei  juni  

17/03  /  12/05  16/06  

 

Forum    
Een weekje na het atelier staat er ook weer een forum gepland. We konden vorige keer weer 
op een fijne opkomst rekenen en dan stralen onze Steltloper weer eens zo hard. Hopelijk kan 
jij er de volgende keer (weer) bij zijn! 
 

maart  april  mei  juni  

24/03  /  05/05  02/06  

   
Geboren in 2021? Aanmelden vanaf 28/02! 
De aanmeldingen voor volgend schooljaar zijn begonnen. Vrijdag kregen we een eerste 
update en het lijstje groeide al mooi. Dat geeft ons alvast een warm gevoel. 
Ken je nog mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) school? Geef ze dan zeker mee dat ze 
zich tijdig moeten aanmelden! 
Alle info kunnen ze terugvinden op onze website. 
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Ouderbevraging 
De ouderbevraging is ondertussen afgerond en verwerkt. Met de verschillende directies van 
de stedelijke scholen werd al een eerste analyse gemaakt. De komende periode maken we die 
analyse ook met het team. Binnenkort volgt dan een 
terugkoppeling naar jullie toe.  
We willen jullie alvast heel erg bedanken om onze 
bevraging in te vullen! 
 
Tandemlezen 
Het tandemlezen werd na de krokusvakantie weer 
opgestart. Leerlingen van de 2e en 3e graad die hiervoor 
kozen lezen samen met leerlingen uit het 2e en soms ook al 
1e leerjaar. Het tandemlezen vindt elke week op dinsdag 
plaats en is telkens een mooie vorm van samenwerken tussen jong en oud.  
Ook enkele dames van Huis Perrekes maken die namiddag tijd om ons te komen helpen. Zij 
lezen dan samen met de leerlingen van het 1e leerjaar. 
 
 
Inzamelactie – oude gsm 
Al heel wat oude gsm’s werden afgeleverd op de bureau. Ondertussen staat er een mooie 

wit-blauwe doos in de gang klaar om de gsm’s in te deponeren. Heb je thuis nog een oude 
gsm liggen? Breng hem dan zeker deze week nog binnen!  

Door gsm’s in te zamelen, maken we als school kans op leuke beloningen.  

Binnenbrengen van oude gsm’s kan nog tot en met 17/03.  

 

 

 

  



 

 

 
Tappen op de Tongelse dorpsfeesten 
Zaterdag 13 mei, jawel de avond van het schoolfeest, gaan we net zoals vorig jaar weer 
tappen op de Tongelse dorpsfeesten. Van 21u tot 3u vliegen we er weer samen in. 
Vorig jaar was dit een hele leuke avond waarin we, naast hard werken, ook heel veel plezier 
hebben gemaakt. En als kers op de taart, levert die avond een aardig centje op voor de 
klasbudgetten van onze school.  
Zin om samen met het team en de feestgroep de handen uit de mouwen te steken? Laat dan 
al zeker iets weten via https://forms.gle/6pWHcNj3hDRmvve67  
Ps: Er werd on sook gevraagd om zondag 14 mei te komen helpen. Dit is echter nog niet 
zeker, maar we willen al wel de mogelijkheid bekijken. Meer info via bovenstaande link.   

Nieuws uit de werkgroepen 

https://forms.gle/6pWHcNj3hDRmvve67


 

maart 2023  
maandag 13  NM: MDO 

dinsdag 14  KO3 + GR1 zwemmen 

woensdag 15 Facultatieve verlofdag  

donderdag 16 GR1: uitstap Gent 

vrijdag 17 
9u-12u: Dorien lerend netwerk OVSG – LeerLokaal (nieuwe leerplannen)  
Laatste dag GSM-inzamelactie                                                             Atelier 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20   

dinsdag 21 
 KO3+GR1 zwemmen 
KO0/1: binnenspeeltuin MPI 
Laatste dag aanmeldingsperiode nieuwe leerlingen schooljaar 23-24 

woensdag 22 NM: MOEV zwemmen GR1 

donderdag 23   

vrijdag 24 
 Laatste stagedag kinderverzorging                                                    Forum 
 Rapport mee naar huis 

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27 Kindbesprekingen 

dinsdag 28 
KO3+GR1 zwemmen  
GR2 sportdag  
Kindbesprekingen 

woensdag 29 
Meedoenamiddag 2,5-jarigen 
Kindbesprekingen 

donderdag 30   

vrijdag 31  Paasfeest 

 

  



 

april 2023  
  

zaterdag  1     

zondag  2     

maandag  3  paasvakantie  

dinsdag  4  paasvakantie   

woensdag  5  paasvakantie  

donderdag  6  paasvakantie  

vrijdag  7  paasvakantie  

zaterdag  8     

zondag  9     

maandag  10  paasvakantie  

dinsdag  11  paasvakantie  

woensdag  12  paasvakantie  

donderdag  13  paasvakantie  

vrijdag  14  paasvakantie  

zaterdag  15     

zondag  16     

maandag  17   Instapdag 2,5-jarigen   

dinsdag  18  
 GR1: Sportdag Axion   
 GR2-GR3: zwemmen  
 KO2/3: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  19  
 GR3: voorstelling Bert De Kusser – CC De Werft   
 8.30u - 12.30u: Freinetcafé  

donderdag  20   19.30u: stuurgroepvergadering  

vrijdag  21  
 9u-12u: Dorien lerend netwerk OVSG – LeerLokaal (nieuwe leerplannen)    
 NM: Dorien zoco-vergadering @Bollenboom  

zaterdag  22   Oosterlo jogging KWB  

zondag  23     

maandag  24     

dinsdag  25   GR2-GR3 zwemmen  

woensdag  26     

donderdag  27     

vrijdag  28   VM: MDO  

zaterdag  29     

zondag  30     

 


