STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

februari 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

Bezoek onze vernieuwde website

Eerste communie 2019:

Verbouwingswerken: de laatste loodjes
We gaan stilaan de laatste fase van de
verbouwingswerken in.
Tijdens de krokusvakantie wordt de
speelplaats afgewerkt, ook de toegang
vanaf
de
Lauwbergstraat
zal
heraangelegd worden in die week. Het
afdak moet eveneens nog wat
afgewerkt worden, ook dit is voorzien
tijdens de krokusvakantie (en de weken
erna).
De toiletten zijn reeds helemaal af en
worden op 19 februari in gebruik
genomen. We gaan met de kinderen
goede afspraken maken zodat een
toiletbezoek aangenaam is voor
iedereen!

Na de krokusvakantie worden de
huidige toiletten gesloopt en ook deze
ruimte zal een facelift krijgen. Er komen
een aantal nieuwe toiletten (handig
voor de opvang en het reftergebeuren).
Er is ook een bergruimte voorzien voor
poetsmateriaal
en
onderhoudsproducten. Waar nu de
ingang is van de toiletten zullen we een
extra zorglokaal hebben.
De
voorbereidingen
voor
de
fietsenstalling aan de Lauwbergstraat
zullen ook stilaan getroffen worden. De
afwerking ervan is voorzien tegen eind
maart, meteen ook het einde van de
werken. Nog heel even op de tanden
bijten dus…

27/04 om 10u30

Vormsel 2019:
11/05 om 14u30

Eerste communie 2020:
26/04 om 10u30

Vormsel 2020:
09/05 om 14u30

Familienieuws
Op 18 januari is Bernard Beke, de opa van Jana (Cruiseschip) en Senne (fiets)
overleden. Hij werd 75 jaar.

Op bib-bezoek met de Zeilboot
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: WWW.KLASSE.BE/ROL/OUDER

Gedichtendag in de Luchtballon
Naar aanleiding van Gedichtendag leerden de leerlingen van de
Luchtballon ‘elfjes’ schrijven. Er zit duidelijk literair talent in de klas!

Het multimediale Klasse brengt positieve,
authentieke, kwaliteitsvolle en betrouwbare
journalistiek over onderwijs. Het vertrekpunt
is
ons
publiek:
waar
hebben
onderwijsprofessionals en ouders nood aan?
We willen meer dan alleen informeren. We
willen hen ondersteunen, inspireren en met
elkaar verbinden.

luchtballon
de lucht
heel erg hoog
tot aan de top
zweven
(Mathis)

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

voetballen
twee ploegen
strijden tegen elkaar
vechten voor de
overwinning
WINNEN
(Xander)

liefde
geen oorlog
leef in vrede
wij leven samen mee
probeer
(Elias)

muziek
ik dans
dat is leuk
ik hou van
zingen
super
(Anouck)

Mailen kan ook:
dorothee.staelens@destap.be

De nieuwe website staat online
De website is eindelijk opgefrist! Dit uiteraard in het thema van
“Ter Land, Ter Zee, In de Lucht tot in De Ruimte”. De website is een
verzamelplaats naar alle klasblogs van de school.
Door op het klassymbool te klikken kom je verder op de klasblog
(pop-up eenmaal toestaan mocht er niets gebeuren). Verder
vindt u alle schoolinfo terug zoals voorheen.
Veel surfplezier!

Nieuws van de vriendenkring
Beste ouders, kids, grootouders,
Wat is er leuker dan op zondagmorgen gezellig te
genieten van een ontbijt? Dit kan op zondag 11
maart dankzij de vriendenkring van De Stap.
Voor de prijs van €9/vw of €5/kind bezorgen we voor
10u ’s morgens een heerlijk ontbijt in Lauwe, Rekkem,
Menen, Wevelgem, Aalbeke en Marke.
Wie de pakketten zelf afhaalt op school krijgt een
korting van €1/pakket voor volwassenen.
Inschrijven en cash betalen op school tot aan de
krokusvakantie.
Wij danken u alvast voor de steun !

Leren leren bij de Raket
In de raket werken de leerlingen geregeld rond leren leren. Eén
studeermethode die wordt aangebracht is het leren
samenvatten met mindmaps. Hier verwerkten we het thema
'geschiedenis' op deze manier in groepswerk (foto op blz. 4).
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06/02
09/02
12/02 tot 16/02
19/02
22/02
22/02
23/02
23/02
26/02
27/02
07/03

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND FEBRUARI
Dikke truiendag
Carnaval op school
Krokusvakantie
De toiletten worden in gebruik genomen
Inleefdag Broederlijk Delen
Jarigen van februari worden gevierd
Met de Zeilboot naar de bib
Schoolvoorstelling voor de Fiets
Naar de hotelschool met de schoolverlaters
Schoolvoorstelling voor de Tractor en de Auto
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: geen school
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Leerlingen van de Raket gaan voorlezen bij de kleuters van de Tractor en de
Fiets

Mindmap bij de Raket
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