STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

november 2017
De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes

Ook dit jaar namen onze
leerlingen deel aan het
SVS-loopcriterium !!!
Proficiat !!!

• Kalender en menu voor de
volgende weken

De koekenverkoop
was weer een schot
in de roos! De koeken

De bouwwerken verlopen naar wens!
Sinds de start van de bouwwerken in
de eerste week van de zomervakantie
is al heel wat gebeurd.
De ruwbouw voor de nieuwe toiletten
staat er reeds helemaal. De technieken
(leidingen water, elektriciteit, …)
werden reeds geplaatst. Er kan stilaan
aan de afwerking gedacht worden.

gaan mee met de

De zone voor de toiletten wordt de
komende weken helemaal
heraangelegd. Er zal daar een
speelveld verschijnen waar
verschillende sporten beoefend kunnen
worden. De nieuwe luifel wordt
ondertussen ook opgetrokken. Als het
weer een beetje meewil zal de tent na
nieuwjaar niet meer nodig zijn. Laat ons
hopen…

kinderen op 17
november of kunnen
op school afgehaald
worden op 18
november.

Dank u wel !!!

Elizabeth uit de Zeilboot werd
grote zus (en zelfs twee keer)

Proficiat !!!

De leerlingen van de Luchtballon
oefenen hun tafels op een
speelse manier
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Het Heilig Hartbeeld heeft eindelijk een nieuwe
bestemming gevonden
Door de komst van de fietsenstalling in de Lauwbergstraat moest er een
nieuwe bestemming voor het Heilig Hartbeeld gezocht (en gevonden)
worden.
Deze nieuwe stek was oorspronkelijk voorzien naast de Sint-Bavokerk tot
het stadsbestuur dit dan plots toch geen zo’n strak plan vond.
Uiteindelijk werd er voor gekozen om het beeld ergens anders op het
schooldomein neer te zetten. De groenzone naast het klooster wordt de
nieuwe thuishaven van het beeld.

Een nieuwe activiteit voor De Vriendenkring

Koken met de zelfgekweekte
champignons bij de Zeilboot

Tijdens de eerste vergadering van De Vriendenkring
werden de verschillende activiteiten vastgelegd voor dit
werkjaar.
Nieuw dit jaar wordt de ontbijtactie. Er zullen
ontbijtpakketten besteld kunnen worden. Deze actie zal
plaatsvinden op zondag 11 maart 2018. Noteer dit
alvast maar in jullie agenda!

Novembermaand =
grootoudersmaand
De kleuters van onze school bereiden momenteel een en ander
voor om hun beste beentje voor te zetten tijdens het
grootoudersfeest.
Dit gaat door op dinsdag 21 november en op donderdag 23
november. Het spektakel zal deze keer doorgaan in de SintBavokerk, gevolgd door de traditionele koffietafel in de refter
van onze school.
Meer info via het kleuterteam.
Babou op bezoek in de Tractor

De Raketters doen voortaan aan
“staand leren”
De Raketters hebben er net voor de herfstvakantie een nieuw
lokaal bijgekregen. Is er dan plots zoveel extra ruimte in het
schoolgebouw? Nee hoor, we hebben gewoon de gang naast
de Raketklassen ingericht als lokaal want we plaatsten “een
toog” van zo’n 10m lang.
Leerlingen krijgen voortaan de kans om bepaalde zaken in te
oefenen in de gang (die verwarmd is). En dit is zeker geen straf!!
Studies wezen uit dat rechtstaand leren (en werken)
bevorderend is voor de bloedsomloop. Daarnaast zijn er nog
een heleboel ergonomische voordelen.
Een goede afwisseling tussen zitten en staan (ook op school) is
belangrijk!

De kinderen van het Cruiseschip gingen op uitstap naar de
kinderboerderij. Ze bakten er o.a. brood en ze speelden er
Cluedo
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6/11
9/11
13/11
16/11
20/11
21/11
23/11
24/11
30/11
01/12

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND NOVEMBER
Kleuteractiviteit voor de Tractor in de bibliotheek
Medische consulten voor de leerlingen van de Raket (vijfde leerjaar)
De leerlingen van de Raket bezoeken het VTI Sint-Lucas (Menen)
De Voetstapjes gaan naar een toneelvoorstelling (Moorsele)
Het Cruiseschip en de Duikboot gaan naar een toneelvoorstelling
(Wevelgem)
Grootoudersfeest voor de kleuters
Grootoudersfeest voor de kleuters
Jarigen van november worden gevierd
De Luchtballon gaat naar een toneelvoorstelling (Moorsele)
Sinterklaas op bezoek in de Stap
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De leerlingen van de Zeilboot meten de
speelplaats en de Voetstapjes op
Het STAP-team op verrassingsuitstap

Om de 2 weken gaan de kinderen van de Fiets naar buiten om te
spelen in de natuur. Hier lieten ze de herfstblaadjes omhoog vliegen

De Luchtballon verkent de schoolomgeving

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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