STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

januari 2018
De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes
• Kalender en menu voor de
volgende weken
• Rubriek vanuit de zorg en de
vriendenkring
Onze beste wensen

Het thema van ons
schoolfeest is bekend: “Ter

2018: het jaar van de rust
2017 was een bewogen jaar voor De
Stap. Het jaar was nog maar goed en
wel begonnen toen het voormalige
klooster in gebruik werd genomen. Eerst
volgde de verhuis van het secretariaat,
de zorgklas en het bureel van de
directie.
Later
kregen
ook
de
Voetstapjes daar hun onderkomen.
Tussendoor werd de werkplaats van de
zusters
omgetoverd
tot
een
personeelsrefter.
Tijdens de wintermaanden kregen de
verbouwingsplannen heel wat meer
vorm. Enerzijds werd de aannemer van
de
bouwwerken
aangesteld
en
anderzijds werd het “Ter Land, Ter Zee,
In de Lucht tot In de Ruimte”-verhaal
meer en meer concreet.
In het voorjaar werd de ruwe planning
van de verbouwingen opgemaakt
waardoor er beslist werd om onze
schooluren aan te passen. Nu de
werken op zijn einde lopen zullen we
met het team bekijken of we de
schooluren
opnieuw
moeten
aanpassen volgend schooljaar. We
zullen
u
hierover
tijdig
verder
informeren.

Land, Ter Zee, In de Lucht tot
Tijdens de zomermaanden werd er hard
gewerkt op het schooldomein: de
klassen in het rode gebouw kregen een
facelift, de bovenste klassen van de
grijze vleugel werden aangepast
conform de brandveiligheid, er werden
ook twee nieuwe trappen geplaatst en
er waren de eerste werken op de
speelplaats. Intussen werden ook de
slaapkamers van de zusters omgetoverd
tot een prachtig klaslokaal voor onze
allerjongsten.

Tevens zal onze vernieuwde
speelplaats officieel
geopend worden.

Noteer alvast 2 juni 2018 in
jullie agenda !!!

Bij de start van dit schooljaar was het
dan ook wat zoeken voor iedereen om
zijn of haar weg in de Stap te vinden. We
zijn intussen een paar maanden verder
en iedereen lijkt zijn weg gevonden te
hebben. Zoals bekend verlopen de
bouwwerken veel vlotter dan voorzien,
we kunnen stilaan beginnen aftellen.
Als we alles op een rijtje zetten wat in
2017 gebeurd is, was dit heel wat. Ik wil
dan ook iedereen bedanken voor het
begrip dat ik heb mogen ervaren. 2018
belooft in elk geval heel wat rustiger te
worden…
Aan allen een voorspoedig 2018!
Maarten Samyn
Directie
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In de Ruimte!”

Figuurzagen in de luchtballon

WWW.DESTAP.BE

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: GROEIMEE.BE
Deze website is heel interessant voor wie
zoekt naar tips rond opvoeding en groeien
in brede zin. Opvoeden wekt vele vragen.
Het vinden van relevante en betrouwbare
antwoorden op die vragen is niet altijd
evident. De website beschikt over een zeer
handige zoekfilter waar jullie een antwoord
op jullie vraag kunnen vinden.
Meer info via www.groeimee.be

Zit u met een vraag of wenst u iets te
melden? Kom gerust langs, u vindt me in
het voormalige klooster (Lauwbergstraat 1).

2018: tweemaal schoolfeest
Hoezo? 2018 zal rustiger worden?
En er zal tweemaal schoolfeest zijn
? Klopt!

stellen we vast dat ons feest vaak
samenvalt met dat van andere
scholen in Lauwe.

We willen het derde trimester wat
ontlasten.
Dan
hebben
we
traditioneel het vormsel, de eerste
communie,
de
verlengde
weekends. Het is dus moeilijk om
een geschikte datum voor ons
schoolfeest te vinden. Bovendien

We zullen dus het voorbeeld van
andere scholen binnen onze
scholengemeenschap volgen en
verplaatsen naar het najaar. Voor
volgend schooljaar gaat het
schoolfeest dus door op 13 oktober
2018 (en dit schooljaar op 2 juni).

Figuurzagen in de Luchtballon
We leerden figuurzagen in de luchtballon. We knutselden eigen kerstfiguurtjes
om in de kerstboom te hangen of om ons huis mee te versieren. De kinderen
hebben dit fantastisch gedaan (foto’s blz. 1 en 4)!

Mailen kan ook:
dorothee.staelens@destap.be

Geen bouwverlof in De Stap
We hebben het getroffen met onze aannemer. Ondanks het gure
weer én het bouwverlof werd er tijdens de kerstvakantie heel hard
doorgewerkt op onze speelplaats.
De ruimte waarop de kinderen kunnen spelen is daardoor heel
wat groter dan voor de vakantie én we hebben een veel groter
afdak dan voorzien. Dit moet nog wat verder afgewerkt worden.
De nieuwe toiletten zullen we in de loop van deze maand nog in
gebruik kunnen nemen. Oef!

Familienieuws
Onze directeur was op 9 december op weg naar de
kerstmarkt in Lauwe maar is blijven haperen in het
ziekenhuis van Menen waar hij dezelfde avond nog
papa werd van een dochter: Lena.

De leerlingen van Zeilboot brengen
het kerstverhaal
De kinderen van de Zeilboot hebben net voor de kerstvakantie
weer het beste van zichzelf gegeven om het aloude kerstverhaal
met hart en ziel te brengen voor de andere kinderen van de
school. Ze zijn daar dan ook heel goed in geslaagd!!! (foto op blz.
4).
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8/01
11 en 18/01
22/01 tot 26/01
22/01
26/01
30/01
31/01

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND JANUARI
Start tweede trimester
Medisch consult CLB op school voor kinderen van 2009
Toetsenperiode in het lager
Medisch consult in CLB voor leerlingen van 2007
Jarigen van januari worden gevierd
Oudercontacten
Oudercontacten
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Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Het kerstverhaal volgens de Zeilboot
Figuurzagen in de Luchtballon

STAPSGEWIJS – JANUARI 2018

WWW.DESTAP.BE

