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Ook dit jaar staat onze

De bouwwerken zullen vroeger klaar zijn!
Gezien het aantal werkende dagen
dat vooropgesteld werd door de
architect hoopten we klaar te zijn met
de werken omstreeks maart 2019.
Dankzij een strakke planning van de
aannemer krijgen we stilaan zicht op
het einde van de werken. Als alles naar
wens blijft verlopen en als we geen al
te strenge winter krijgen kunnen de
werken klaar zijn tegen de

paasvakantie. Dit is een serieuze
opsteker ! We zijn dan ook zeer blij met
de inspanningen die geleverd worden.
Zo zal er doorgewerkt worden tussen
kerst en nieuw om een groot deel van
de vernieuwde speelplaats (met afdak)
in gebruik te kunnen nemen bij de start
van het tweede trimester.

vriendenkring met een
stand (Lauwbergstraat)
op de kerstmarkt van
Lauwe op 9 december.
Naast activiteiten voor
de kinderen zal er in
school een bar zijn.

Super nieuws dus !!!

De overgang van kleuter naar lager wordt reeds
voorbereid
Voor een deel van de kinderen van de Auto en de Tractor is dit hun laatste jaar
als kleuter. Volgend jaar gaan ze naar het eerste leerjaar (de Zeilboot). Om hen
op die overgang voor te bereiden worden verschillende activiteiten
georganiseerd zodat ze de leerkrachten en de lokalen al wat beter leren
kennen.

Leerlingen van de Zeilboot
op bezoek in de Tractor.
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In de Fiets werd er ook hard
gebouwd. Lowie en Arthur
hebben het alvast onder de knie.

WWW.DESTAP.BE

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: VZW ZITSTIL
Centrum ZitStil informeert, vormt, traint,
ondersteunt en onderneemt
maatschappelijke actie om iedereen die
met ADHD te maken krijgt, vooruit te
helpen in het leven. Zo willen we het
sociaal isolement doorbreken, deelname in
de samenleving vergroten en personen
met ADHD de kansen geven die zij
verdienen.

De Stap gaat digitaal
Anno 2017 zijn smartphones en
tablets niet meer weg te denken
uit het straatbeeld. Mensen zijn
altijd en overal bereikbaar. Met
onze school willen we meegaan
met deze evolutie.
We zullen in de loop van dit jaar
online communicatie met de
ouders lanceren via de emailadressen.

Alvorens met de hele school te
starten zullen we dit eerst grondig
testen met enkele klassen. Meer
info hierover later op het
schooljaar.
Voor wie alles liever op papier
wenst te krijgen zal dit uiteraard
nog steeds mogelijk zijn.

Schaaktornooi bij de Helikopter

Meer info via www.zitstil.be

Zit u met een vraag of wenst u iets te
melden? Kom gerust langs, u vindt me in
het voormalige klooster (Lauwbergstraat 1).
Mailen kan ook:
dorothée.staelens@destap.be

Sinterklaas op bezoek

In de Helikopterklas van meester Steve wordt niet alleen hard gewerkt tijdens
de taal- en rekenlessen. Het is ook een sportieve klas, ja zelfs denksporten
worden er getraind. Er werd de voorbije weken een schaaktornooi gehouden
in de klas. Het werd een spannende strijd. De finale ging tussen Felix en
Xander. En de kleine finale ging tussen Zeno en Sebbe. Op de eerste plaats
eindigde Felix, tweede plaats Xander en plaats drie was voor Zeno (foto op
blz. 4).
Binnenkort zullen ze “in het groot” kunnen oefenen want de aannemer
beloofde om wat creatief te zijn met de klinkers zodat er een groot speelbord
zal zijn op de speelplaats.

We kunnen er niet omheen, de Sint is in het land. Ook al heeft hij
het momenteel bijzonder druk, hij staat er op om alle Stappertjes
(en Stappers) een bezoekje te brengen. Er wordt uiteraard hard
uitgekeken naar dit bezoek, zo ook bij de kleinsten van de
school (De Voetstapjes).
Daar staat een grote koffer van Sinterklaas in de klas met heel
wat mini kledij. Er lopen dus heel wat mini Sintjes en mini zwarte
Pietjes rond in de Voetstapjesklas (foto’s op blz. 4).

Nieuws van de vriendenkring
Deze zomer werd met de opbrengst van
vorig werkjaar nieuw meubilair
aangekocht voor het peuterrestaurant
en voor de eetzaal (tafels).
Dit jaar worden de stoelen uit de eetzaal
vernieuwd. Zoals je aan de barometer
kan zien zorgde een sterke
koekenverkoop voor een flinke
opbrengst. Zo zijn we niet meer veraf van
de aankoopsom van de stoelen.
Dank aan iedereen die koeken verkocht,
maar uiteraard ook een woordje van
dank aan de kopers!

De buitendagen van de Fiets
De kinderen van de Fiets trekken er tweewekelijks op uit naar de
Gemeentelijke Hovingen van Wevelgem voor de buitendagen.
Deze buitendagen zijn een groot succes! In een modderplas
springen? Dat mag! De kleuters kunnen zich helemaal uitleven.
Om de gewone kledij zoveel mogelijk te beschermen zijn we
nog op zoek naar regenlaarsjes (maat 25-28), regenjasjes en
regen/skibroeken (maat 98 – 116) (foto op blz. 4).
Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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6/12
7/12
9/12
22/12
25/12 tot 05/01
08/01

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND NOVEMBER
Pedagogische studiedag: geen school
Kinderparlement
Kerstmarkt in Lauwe; ook op school
Jarigen van december worden gevierd
Kerstvakantie
Start tweede trimester
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Felix, Xander, Zeno en Sebbe strijden om
de titel van schaakkampioen van de Helikopter

Mini Sintjes en Pietjes bij de Voetstapjes

Een sfeerbeeld van de buitendag bij de Fiets

Met het Cruiseschip en de Duikboot naar een toneelvoorstelling

Wenst u deze maandbrief te sponsoren met uw zaak of bedrijf ? Dat kan! Uw logo op deze maandbrief is slechts een van de
nieuwe sponsorformules voor De Stap (2018).
Meer info ? Stuur gerust een mailtje naar directie@destap.be.
Alvast bedankt!
Het STAP-team
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