
 

 

 

 

 

 

Beste ouders,  

Ondertussen zijn we weer overgeschakeld op het zomeruur en begint de lente zichtbaar te worden. 

Na enkele weken hard werken kunnen onze kleuters en lagere school leerlingen genieten  

van 2 weken paasvakantie. De tijd vliegt voorbij…. Na de paasvakantie zijn er nog amper een  

10-tal weken voor de grote zomervakantie. Maar in dat laatste trimester staan er nog heel wat 

activiteiten op het programma.  Hieronder kan je al heel wat info lezen over de schoolwerking en 

planning. 

1. AANKOOP GELUIDSINSTALLATIE / 

Onze kleuters kregen van ons oudercomité een 

prachtige mobiele en ultra moderne 

geluidsinstallatie. Sindsdien weerklinken er 

prachtige muziekjes, wordt er gedanst op de 

speelplaats en uit volle borst gezongen door de 

micro’s. Ook voor de inoefening van ons 

schoolfeest is deze installatie een echte  

meerwaarde.  Bedankt oudercomité voor deze 

leuke aankoop! 

 

2. CARNAVAL IN ‘t KARAKOLLEKE / Tijdens ons 

carnavalsfeestje zorgde ons oudercomité voor een 

lekker pannenkoekenfeest.  Zo beleefden onze kleuters 

een prachtige dag. 

 

3. PASEN IN DE SCHOOL /   Op vrijdag 3 april vieren we Pasen in de school. ’s Middags 

zorgt ons oudercomité ervoor dat  onze kleuters kunnen smullen van gekookte eitjes 

met lekkere boterhammetjes. In de namiddag trekken we naar het park rond de 

basiliek  Hopelijk heeft de paashaas daar veel chocolade eieren verstopt zodat onze 

dappere kleuters op zoektocht kunnen gaan. 

 

4. ZEBRAPAD / Vorig jaar schreef ons oudercomité een brief naar het stadsbestuur, 

met de vraag om een zebrapad aan te leggen tussen de parking naast het stadhuis 

en de Zuidervest. Het is een erg drukke straat en hierdoor is het voor vele ouders 

van onze kleuterschool soms een moeilijke en gevaarlijke situatie om over te steken 

bij het naar school gaan.  Ondertussen hebben we van de verkeersdienst een 

schrijven gekregen dat onze vraag goedgekeurd is.  Eén van de volgende weken zal 

het zebrapad aangelegd worden! 

 



 

5.SCHOOLFEEST KLEUTERSCHOOL / Over enkele weken nodigen 

onze kleuters u allen uit op hun uniek schoolfeest met een prachtig 

optreden en een super gezellig terrascafé. We brengen het verhaal 

van Maya De Bij. 

Alle  grootouders worden uitgenodigd op vrijdag 19 juni om 9 uur en 

de ouders zijn welkom op zondag 21 juni om 13.30 uur.  

 

 

6. SCHOOLREIS / Onze Karakollekes gaan op dinsdag 28 april op schoolreis naar het  

speelpark Molenheide in Houthalen.  Het zal zeker een super plezante dag zijn. 

 

 

7. KLASBLOGS / Ben jij recent nog gaan kijken naar onze klasblogs? Iedere klas heeft een 

eigen klasblog op onze website. www.schoolsteltje.be    Zo kan je de belevenissen van 

uw zoon of dochter van heel dichtbij volgen. 

 

 

10. INSCHRIJVINGEN NIEUWE LEERLINGEN /  Vanaf 30 maart 2015 kunnen alle nieuwe kinderen  

zich inschrijven in onze school. Alle inschrijvingen gaan door in het secretariaat van Testelt 

(Teekbroek 22) tussen 9 en 11 uur of na telefonische afspraak.( 013/77.27.38) 

 

 

11. OUDERCOMITE / Ons oudercomité organiseert en begeleidt heel wat activiteiten in onze school. 

Ze staan steeds klaar om het voor onze kleuters zo fijn mogelijk te maken.  Ons oudercomité 

vergadert een 4-tal keer per jaar om alles te plannen en te bespreken. 

Misschien heb jij ook wel zin om bij dit gezellig oudercomité aan te sluiten! Alle ouders zijn welkom.  

Kom gerust naar de volgende vergadering op maandag 20 april om 20 uur in de school. Je kan steeds 

meer info vragen aan de juffen of de leden van het oudercomité. Misschien tot dan! 
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           Vriendelijke groeten, 

          Marc Van Rompuy, directeur 

http://www.schoolsteltje.be/

