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Update personeel 
 KO0/1 

Deze week nemen we jammer genoeg afscheid van Luna . Tille keert na de paasvakantie 
terug naar haar klasje. Luna zal vanaf de paasvakantie tewerkgesteld worden in de 
Bollenboom.  
 

 Hilde 
Hilde zal nog afwezig blijven tot 30/4. Aarzel niet om het bericht op facebook te delen. 
Moest je zelf nog iemand weten die werk zoekt, geef ze dan zeker onze contactgegevens 
door.  

 
Aanmeldingen schooljaar 23-24  
De aanmeldingsperiode is ondertussen afgerond. Fijn om te zien dat toch heel wat oude en 
nieuwe gezichten de weg naar onze school hebben gevonden. Dat geeft ons alvast een warm 
gevoel! 
Momenteel wordt alle administratie in orde gebracht. Ann zal jullie contacteren om na de 
paasvakantie de inschrijving in orde te brengen.    
 
Paasfeest 
Vrijdag mag je thuis het ontbijt een keertje overslaan, want dan ontbijten we gezellig samen. 
Vergeet dus niet een extra gevulde brooddoos mee te geven. 
Onze feestgroep zorgt voor lekkere hardgekookte eitjes. Ze zorgden er ook voor dat de 
paashaas ons vrijdag zeker niet zal vergeten. Dankjewel alvast daarvoor!  
 
Belangrijke data: 

♡ 01/05:  Verlofdag – Dag van de arbeid 
♡ 13/05:  Schoolfeest 
♡ 17/05:  Lokale verlofdag 
♡ 18/05:  Verlofdag – OHH 
♡ 19/05:  Verlofdag – brugdag  
♡ 29/05:  verlofdag – Pinkstermaandag  
♡ 30/05 – 02/06: GR2 kamp 
♡ 07/06:  Algemene doorschuifdag 
♡ 07/06:  Buitenspeeldag 

 
   
 
 
  

Nieuws uit de Steltloper 



 

Terugkoppeling ouderbevraging 
Dankjewel aan iedereen die de tijd nam om onze ouderbevraging in te vullen.  
We hebben de voorbije weken de tijd genomen om deze resultaten te overlopen met de 
directies, het team en ook met de stuurgroep.  
 
Samen met hen kwamen we tot volgende bevindingen en mogelijke acties: 

• Er blijkt nog onduidelijkheid te zijn over de werking van de stuurgroep en de 
feestgroep, maar ook over wat er met opbrengsten van de feestgroep gebeurt.  

➢ De info over de werkgroepen wordt momenteel aan het begin van het schooljaar 
toegelicht in de klasvergaderingen en via de hulpcheque. We zullen naar de 
toekomst toe deze info ook 3x per jaar in de nieuwsbrief plaatsen. 

➢ De werking nog concreter maken: welke doelen worden er gesteld bij de 
activiteiten? Wat gebeurt er concreet met de klasbudgetten? Hoeveel brengt 
een activiteit op?   

➢ Bij activiteiten duidelijk blijven vermelden door wie ze georganiseerd wordt.   
 

• Ouders hebben niet altijd voldoende inzicht over we manier waarop er uitdaging 
geboden wordt op school.  

➢ Dit jaar werd er een aanzet gedaan voor een concrete visie en beleid op cognitief 
sterke leerlingen. Het team volgde bijscholingen om hierin te groeien. Dat er 
uitdaging geboden wordt, is alvast zeker.  Het ontbreekt ons vooral nog aan een 
duidelijk, afgestemde visie over de manier waarop we uitdaging bieden. Dit 
werd reeds in ons beleidsplan opgenomen en zal de komende jaren meer en 
meer vorm krijgen.  

➢ Communicatie is ook hier een hele belangrijke. Tijdens oudercontacten, maar 
ook tijdens gesprekken tussendoor, blijft het belangrijk om jullie te informeren 
over de manier waarop we jouw kind ondersteuning bieden. Heb je hier vragen 
over of is het niet helemaal duidelijk? Aarzel dan ook zeker niet om dit te 
vragen! 
 

• Het is fijn om te zien dat jullie opmerken dat er hard gewerkt wordt aan een warm 
schoolklimaat. Toch blijven jullie aangeven om het pest- en grensoverschrijdend 
gedrag als belangrijk aandachtspunt te houden.   

➢ De voorbije jaren werd er met het ganse team, onder begeleiding van externe 
begeleidingsdiensten en met behulp van nascholingen, intensief gewerkt aan 
een warm schoolklimaat. 

➢ We hebben ondertussen een duidelijk beleid rond een warm schoolklimaat en 
het omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Een beleid dat ons als team een 
houvast geeft voor wanneer het misloopt.  

➢ Een mooi beleid op papier, wil natuurlijk niet zeggen dat er geen 
grensoverschrijdend gedrag meer gesteld wordt. Ook op onze school komt dit, 
jammer genoeg, voor. We blijven dit dan ook regelmatig opnemen met het team, 
zodat we elke keer weer opnieuw onze neuzen in dezelfde richting steken en dit 
samen dragen.  

➢ “Wat we niet weten, kunnen we niet aanpakken.” 
Komt je zoon of dochter met een verhaal thuis en heb je het gevoel dat dit niet 
aangepakt werd op school? Aarzel dan niet om ons hierover te contacteren.  
 

  



 

• De omgeving van de school wordt nog als te onveilig beschouwd. Via de feedback 
merken we dat dit vooral gaat over de parking en het fietspad in Oosterlo. 

➢ Ouders blijven allemaal enkel gebruik maken van de parking naast de school. 
➢ Naast onze parking (groene strook op onderstaande kaart) is er ook de 

mogelijkheid om te parkeren langs de kant van de weg in Hagelbos (blauwe 
strook).  
Op die manier kan je via het gras en groene poort (gele strook) de school binnen 
komen. 

 
➢ Braakliggende zone voor de school wordt binnenkort een extra wandeltoegang 

tot de school, helemaal gescheiden van het autoverkeer. 
➢ Het fietspad is iets dat al jaren aangekaart wordt door onze ouders via de 

schoolraad, maar ook door buurtbewoners van Oosterlo. We blijven ons 
hiervoor inzetten.  

 
  



 

• Er blijft een terugkerende bezorgdheid bij ouders rond de overgang naar het 
middelbaar.  

➢ Als school kiezen wij er bewust voor om de druk bij onze kinderen zo laag 
mogelijk te houden door bewust om te gaan met onze toetsen. We nemen als 
school bijvoorbeeld niet standaard de toetsen af van de rekenmethode of 3x per 
jaar de LVS-toetsen van de verschillende leerdomeinen.  

➢ Daarnaast wordt er ook bewust gekozen om af en toe net wél te toetsen. Net om 
onze leerlingen, binnen hun vertrouwde context, te leren omgaan met toetsen, 
‘tijdsdruk’, verwerken van grotere hoeveelheid leerstof… 

➢ Toetsen die we wel afnemen zijn weloverwogen en hebben specifieke doelen 
(leren leren, automatisatie, gericht in beeld brengen van kennen en kunnen). 
Dit is iets waar we als school blijven achter staan. 

▪ Automatisatie: Franse woordenschat, dictee, groeipad, minuutlezen; 
▪ Leren leren: oefenen voor een projectvoorstelling/forum, leerstof 

studeren rond een project, Franse woordenschat, 
rivieren/hoofdsteden…; 

▪ Kennen/kunnen: groeipad, dictee, maal- en deeltafeltoetsen, 
minuutlezen, Franse woordenschat + gerichte selectie van LVS-toetsen.  

➢ De overgang naar het middelbaar is voor élk kind een grote  stap. We begeleiden 
al onze leerlingen en hun ouders in het kiezen van de juiste school en juiste 
studierichting.  
 

Naast onze werkpunten, kwamen er ook heel wat fijne positieve punten en pluimen naar voor: 
♡ Jullie zijn goed op de hoogte van onze activiteiten en ook onze nieuwsbrief wordt 

gelezen.  
♡ De ouderbetrokkenheid is, na onze dip van corona, opnieuw op de goede weg. Jullie 

voelen je betrokken en verboden met onze school.  
♡ Onze schoolkosten blijken voldoende haalbaar te zijn. Moest dit toch in de toekomst 

niet zo zijn, aarzel dan niet om dit aan te kaarten. Dan zoeken we samen naar een 
oplossing.  

♡ Een dikke pluim ging ook naar Nancy voor alle goede zorgen.  
 
Wil je de ganse samenvatting inkijken? Die kan je raadplegen via smartschool – intradesk. Heb 
je nadien nog vragen? Aarzel dan niet om even binnen te springen! 
 

Fijne vakantie 
Om af te sluiten wensen we jullie alvast een fijne paasvakantie toe.  Geniet ervan!  

  



 

 
Dringend gezocht: helpende handen - Tongelse dorpsfeesten 
Sinds vorig jaar gaan we vanuit de Steltloper helpen op de Tongelse dorpsfeesten. Een avond 
die ons vorig jaar maar liefst €800 opleverde. Een aardig centje dat integraal naar de 
klasbudgetten van onze klassen en dus jullie kinderen gaat.  

Dit jaar staat het tappen een beetje ongelukkig gepland op de avond na het schoolfeest. We 
hopen dan ook op voldoende helpende handen om dit samen te kunnen dragen. Trommel 
gerust vrienden, familie, oud-leerlingen... op! 
Wanneer? Zaterdag 13 mei 2023 
Hoe verloopt de avond concreet: 

• We spreken om 20.45u af.  
• We hebben dan een kwartiertje tijd om kennis te maken, alles klaar te zetten, nog 

even te gaan plassen... :-)  
• Om 21u gaan de deuren (tentzeilen) open. 
• We helpen de ganse avond in de tentfuif achter de toog (tappen, doorgeef, bonnetjes 

aannemen). 
• We worden de hele tijd bijgestaan door een andere vereniging en ook door de 

organisatie zelf. Er is voldoende ruimte om zelf iets te drinken, iets te gaan eten,... en 
uiteraard mee te dansen op de muziek.  

• Het einduur is voorzien om 3u.  

Daarnaast wordt er dit jaar ook gevraagd om op zondag 14 mei te komen helpen. Dit is 
echter nog niet zeker en hierover hebben we nog weinig info, maar we willen toch al even 
polsen of we hiervoor voldoende helpende handen kunnen bij elkaar krijgen.  
Interesse om ons te komen helpen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via dit 
formulier: https://forms.gle/6pWHcNj3hDRmvve67 
Alvast bedankt! 
De feestgroep en het Steltloperteam  

Nieuws uit de werkgroepen 

https://forms.gle/6pWHcNj3hDRmvve67


 

maart 2023  
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     

 

 



 

mei 2023  
  

maandag  1  dag van de arbeid, verlofdag  

dinsdag  2  
 GR2-GR3 zwemmen   
 KO0/1: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  3     

donderdag  4     

vrijdag  5  
 GR2 kunst op pad  
 Forum  

zaterdag  6   Vormsel  

zondag  7     

maandag  8     

dinsdag  9   GR2-GR3 zwemmen  

woensdag  10   

donderdag  11     

vrijdag  12   Atelier  

zaterdag  13   Schoolfeest  

zondag  14     

maandag  15     

dinsdag  16  
 GR2-GR3 zwemmen  
KO2/3: binnenspeeltuin MPI  
9u-12u: Netwerk Cognitief Sterk Functionerende Leerlingen (Hilde en Dorien) 

woensdag  17  Facultatieve verlofdag  

donderdag  18  OHH, vrije dag  

vrijdag  19  Brugdag, vrije dag  

zaterdag  20     

zondag  21     

maandag  22   Instapdag 2,5-jarigen  

dinsdag  23  
GR3 Sportdag Bel   
KO3+GR1 zwemmen   
KO0/1 De tuin - CC de werft  

woensdag  24     

donderdag  25   19.30u: stuurgroepvergadering  

vrijdag  26  NM: Dorien zoco-vergadering @Burgstraat  

zaterdag  27     

zondag  28     

maandag  29  Pinkstermaandag, vrije dag  

dinsdag  30  
 GR2: kamp   
 GR2-GR3 zwemmen  
 KO0/1: binnenspeeltuin MPI  

woensdag  31   GR2: kamp  



 

 


