Beste ouders,
Ondertussen zijn we weer overgeschakeld op het zomeruur en begint de lente echt 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
11-tal weken waarvan 48 schooldagen, 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. PROJECT “KOMEN ETEN @ ’t STELTJE” / Vlak na de paasvakantie start ons 14-daags project “Komen eten @ ’t Steltje”. We werken dan in alle klassen
rond alle aspecten van voeding. Onze kleine koks zullen ook zelf aan de slag kunnen gaan.

2. ONTBIJTBUFFET / Op woensdag 19 april 2017 starten we de dag met een
supergroot ontbijtbuffet voor alle kinderen van de kleuter- en lagere school. Jawel,
samen ontbijten met 250 kinderen en 20 leerkrachten! Mogen we vragen dat jou kind op
die dag volgende voorwerpen meebrengt:
- kleuterschool: Een eetbordje, mes, vork, kleine lepel, eetkommetje en een keukenschort.
De keukenschort mag gerust van mama of papa zijn. (niet gaan kopen)
Gelieve op alles de naam van het kind te voorzien. (bv plakkertje)
Je mag dan alles in 1 zakje meegeven met je kleuter.
-lagere school: Een eetbordje, mes, vork, kleine lepel, eetkommetje en eierdopje

3. NIEUWE FIETSJES KLEUTERSCHOOL / Na de paasvakantie zijn er nieuwe
fietsjes voor onze sportieve kleuters. We zijn ook bezig om onze kleuterspeelplaats nog
attractiever te maken en meer speelmogelijkheden te voorzien. Want veel spelen is leuk en gezond!

4. NIEUW SPEELMATERIAAL LAGERE SCHOOL / Er is heel wat extra
speelmateriaal bij-gekomen. Diverse circusmaterialen, ballen, badminton- en tennisrakketten,
petanqueballen, en nog veel meer. We werken ook aan een zogenaamde ‘speelgoedwinkel’
op de speelplaats, waar de kinderen dan speelmateriaal kunnen uitlenen.

5. KINDERCARNAVALSTOET IN TESTELT /
De carnavalstoet ging dit jaar door onder een stralende zon. (tussen de
regenbuien door…) Het was alweer een zalige dag voor al onze kinderen van ’t
Steltje. Ze werden tevens getrakteerd door het oudercomité met lekkere hotdogs. En ’s avonds was er nog onze gezellige carnavalfuif. Het
carnavalgebeuren in de school en tijdens de stoet, leverde er mooie foto’s op.
Je kan ze bekijken op onze website. www.schoolsteltje.be

6. SCHOOLFEEST + GROOTOUDERSFEEST KLEUTERSCHOOL /
Onze kleuters nemen jullie over enkele weken mee op een heel groot feestelijke avontuur met alle
artiesten en bekende figuren van Studio 100! Alle grootouders worden uitgenodigd op vrijdag 9 juni
om 9 uur en de ouders zijn welkom op zaterdag 10 juni om 13.30 uur. We maken er dan een
geweldig groot feest van!!!!

7. SCHOOLREIS / Onze leerlingen van kleuter- en lagere school
gaan zeer binnenkort op schoolreis.
Kleuterschool: op maandag 24 april naar het leuke Circus Bruul in Geel.
Lagere school: op maandag 26 juni naar het dierenpark Gaiazoo in Kerkrade.

8. KLASBLOGS + FACEBOOK/ 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. We hebben ook een
FACEBOOK pagina waar je regelmatig onze activiteiten kan volgen.
Ga zekernaar onze facebookpagina ’t Steltje Testelt en druk op “vind ik leuk”!!!
Tijdens ons project “komen eten” kan je dagelijks de avonturen van onze koks via facebook volgen.

9. BELANGRIJKE DATA / enkele belangrijke data van het laatste trimester:












Project “Komen eten” van 18 t.e.m. 28 april 2017
Dinsdag 2 mei: verlofdag
Woensdag 3 mei: geen school wegens pedagogische studiedag
Sponsoractie op donderdag 1 juni voor het project 4education@visayas, voor het bouwen
van een schooltje in de Filipijnen.
Grootoudersfeest: vrijdag 9 juni om 9 uur
Schoolfeest kleuterschool: zaterdag 10 juni om 13.30 uur
OVSG Eindtoetsen voor 6de leerjaar: 19, 20 en 21 juni 2017
Proclamatie 3de kleuterklassen: maandag 26 juni om 19 uur in de gymzaal.
Proclamatie 6de leerjaar: woensdag 28 juni om 19 uur in de gymzaal.
Pennenzakkenrock in Mol voor klas 5 en 6 op donderdag 29 juni 2017
Laatste schooldag: vrijdag 30 juni tot 12.10 uur voor alle kinderen.

Vriendelijke groeten,
Marc Van Rompuy, directeur

