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alweer wat wijzer over de stap
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De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes
• Kalender en menu voor de
volgende weken
• Rubriek vanuit de zorg

De nieuwe meisjestoiletten

Verbouwingswerken: de laatste maand
Door de winterprik van deze week
hebben de werken helaas wat
vertraging opgelopen. De aannemer
heeft er echter nog steeds alle
vertrouwen in dat alle werken zullen
afgewerkt zijn rond de start van de
paasvakantie.
De nieuwe toiletten zijn ondertussen al
een tweetal weken in gebruik. Zoals
verwacht is dit duidelijk een hele
verbetering voor de school.

de oversteek naar de andere kant van
de speelplaats moeten maken.
Ook voor de leerkrachten zijn er nieuwe
toiletten voorzien die uiteraard ook
gebruikt kunnen worden bij andere
gelegenheden
(grootoudersfeest,
kerstmarkt, …).
De voorbereidingen van de fietsstalling
werden reeds getroffen, deze zullen we
in de loop van het derde trimester in
gebruik kunnen nemen.

Yasmine en haar broertje Ilyas

Momenteel worden ook de toiletten in
het gebouw gerenoveerd zodat
kinderen die in de opvang blijven of
over de middag blijven eten niet telkens

Familienieuws
Yanara Feys uit de Tractorklas werd onlangs grote zus. Zoals je op de foto
hiernaast kunt zien is ze supertrots met haar broertje Vince.
Yasmine El Kaddouri uit de Luchtballon kreeg er ook een broertje bij: Ilyas.
Proficiat aan beide leerlingen en hun families !!!
Yanara en Vince Feys
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: DE UITPAS
Het is een kaart voor iedereen vanaf 3 jaar waarmee je punten kunt sparen. Bij elk bezoek aan CC de Steiger, het zwembad, de
bibliotheek, de speelpleinwerking, … scan je de kaart in en krijg je punten.
Jouw naam staat er op en je kan hem niet doorgeven aan iemand anders.
Wat kan je met die punten doen? Een gratis ticket, een gratis drankje, ...
De kaart is € 3 en is te koop in ons gemeentehuis.
Breng wel je identiteitskaart mee (en eventueel een attest verhoogde tegemoetkoming )

IN DE KIJKER: BEDNET – PYJAMADAG
We zijn met De Stap onlangs voor het eerst in contact gekomen met Bednet. Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk
niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door
ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en
school.
We dragen deze organisatie een warm hart toe en zullen dan ook deelnemen
aan de Pyjamadag op 9 maart om Bednet mee op de kaart te helpen zetten en te steunen.

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:
dorothee.staelens@destap.be

De Helikopterklas ontwerpt affiches
De opdracht was om een affiche te maken om een
benefiet te organiseren. Deze benefiet was voor een
fictief goed doel.
Er werd één leider en een secretaris aangeduid per
groep om het werk in goede banen te leiden. Ze
maakten eerst een ontwerp om dan samen een grote
affiche te maken.

Lang zullen we lezen in de gloria
"Juf, wanneer doen we leeskwartiertje?"
We houden elke dag minstens 1 leeskwartiertje. Alle
kinderen mogen vrij een plekje uitkiezen en lezen in
een boek naar keuze..., een strip, een mopjesboek,
een spannend verhaal, een weetjesboek, Het kan
allemaal.
Sommigen hebben er na het leeskwartiertje nog niet
genoeg van en lezen stiekem tussen de rekenlessen
door...
Hoe dan ook, de kinderen van het Cruiseschip
hebben de leesmicrobe alvast flink te pakken ! (foto
op blz. 4)
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Wistjedatjes van de Duikboot
De kinderen moesten een dier kiezen en dan op zoek
gaan op het internet naar 5 leuke weetjes over dat dier.
De leerlingen vonden het een leuke zoek- en
schrijfopdracht.
De olifant is het grootste
dier ter wereld. Hij eet
200 kg per dag en
weegt ongeveer 12 ton.
Hij neemt eten met zijn
slurf.
(Alexis)

De sneeuwhaas is zo
wit als sneeuw
Hij kan zwemmen en
beken oversteken
Hij graaft zelfs
gangen.
(Liam)

Menu voor maart 2018

02/03
04/03
07/03
11/03
12/03 – 16/03
13/03
14/03
21/03
22/03
27/03
30/03

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND MAART
Rollebolle voor de kleuters van de Fiets, Auto en Tractor
De jarigen van februari worden gevierd
Peuterinstuif: van 10u tot 12u
Pedagogische studiedag voor alle leerkrachten: geen school
Ontbijtactie van de vriendenkring
Inzamelactie pampers en kledij
Schoolvoorstelling voor de Zeilboot
Woensdagnamiddagsport: minivoetbal in Moorsele
Woensdagnamiddagsport: trefbal te Rekkem
Muziekvoorstelling voor alle lagere klassen in Wevelgem
Schoolvoorstelling voor de Raket
Einde tweede trimester: start paasvakantie
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De Luchtballon gaat op bezoek bij tandarts Ann Malfait. Het was een
boeiende en leerrijke uitstap !

Leeskwartiertje in het Cruiseschip
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