
 

 

 

 

Beste ouders,  

Na 4 schoolmaanden van hard werken is het nu tijd voor een deugddoende kerstvakantie.  Ons 

volledig schoolteam wenst iedereen een stralend, gelukkig en gezond 2018!  

Eerst nog enkele mededelingen over onze schoolwerking. 

 

1. POPPENKAST MET SINT EN PIET/ Onze kleuters konden op 1 

december genieten van een fijn poppenkastspektakel.  Het was een 

geweldig optreden van Sinterklaas en zwarte piet. En zo waren ze 

helemaal klaar voor de komst van Sinterklaas. 

 

 

2. DAG SINTERKLAAS/ Op 5 december vierden we een super leuk 

Sinterklaasfeest met alle kinderen. De Sint en de pieten arriveerden 

met hun treintje.  Ze namen alle klassen mee voor een citytrip door 

Testelt met hun treintje. Nadien maakten we er een gezellig feest van. 

Heb je de sfeervolle foto’s al gezien? Je kan ze bekijken op de website 

www.schoolsteltje.be of op onze facebookpagina ’t Steltje Testelt.  

 

 

3.INZAMELACTIE SPEELGOED EN KLEDING/ Er kwam heel wat 

speelgoed en kleding binnen. De organisatie ‘Ave Regina’ gaat ervoor 

zorgen dat alles terecht komt bij hulpbehoevende mensen. Op 13 

december kwam een medewerkster van de organisatie en mama van 

onze school, Kelly, vertellen in de lagere school over hun werking.  Op 

donderdag 21 december hebben we de hele inzameling naar hun atelier 

gebracht. Bedankt aan iedereen die meewerkte met deze actie! 

 

 

4. OUDERCOMITE/ Ons oudercomité draait op volle toeren. 

Ondertussen zijn er meerdere werkgroepen gemaakt om de activiteiten 

en projecten uit te werken. Zo zijn er volgende werkgroepen: 

inzamelactie speelgoed, verkeer, carnavalfuif, en organisatie familiequiz. 

Nieuwe leden voor ons oudercomité zijn welkom op dinsdag 16/01/2018 

om 20 uur in de leraarskamer. 

 

 

http://www.schoolsteltje.be/


5. CARNAVAL 2018/ Op vrijdag 9 februari 2018 organiseren we voor de 

vierde keer onze feestelijke CARNAVALPARTY.  Deze gaat door in de 

gymzaal vanaf 18 uur met onze sfeer-DJ Ivan Flatline. Hou deze datum 

zeker vrij als je met vele ouders en kinderen een gezellige carnavalparty 

wil beleven. Die avond nodigen we ook onze oud-leerlingen uit, zodat 

ook zij elkaar terug kunnen ontmoeten in ’t Steltje. 

 

6. PROJECT “TECHNIEK @ ’t STELTJE”/ Van 5 t.e.m. 16 maart 2018  

organiseren we met onze kleuter- en lagere school een  project rond  

“TECHNIEK”.  We dagen alle kinderen uit met diverse technische 

opdrachten.  Alle ouders en grootouders worden uitgenodigd op vrijdag 

16 maart, na schooltijd,  om een kijkje te komen nemen naar onze 

werkjes in onze werkateliers. 

 

7. SCHAAKCLUBJE/ In de maand januari starten we in ’t Steltje een 

schaakclubje op voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.  

1 x per week komen we dan met de liefhebbers tijdens de middag 

samen om te leren schaken. Er zijn heel wat leerlingen in de school die 

al zeer goed kunnen schaken en zij zullen ook meesters en juffen zijn. 

Meer nieuws volgt in 2018!  

 

8. KINDERPARLEMENT/ Afgelopen maand waren er in de lagere school 

verkiezingen voor het kinderparlement.  Van iedere klas zijn er 

vertegenwoordigers die samen met juffen Heidi en Leen vergaderen 

over de schoolwerking. Ze mogen voorstellen doen om het 

schoolgebeuren zo fijn mogelijk te maken.  Op 19  december 2017 was 

de eerste vergadering met Liene, Adam, Thibo, Nette, Kobe, Febe, 

Emily, Laure, Maartje, Elinn, Seppe, Lucas, Erben, Keano, Nora, Anika, 

Jarne en Samme. Het was een zeer positieve vergadering met toffe 

voorstellen. Ze benoemden zich tot ministers van binnenschoolse 

zaken. 

Feestelijke en sfeervolle groetjes, 

Marc Van Rompuy, directeur 
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