STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

april 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

Onze eerste communicantjes tijdens de
instapviering

De schoolingang zal vanaf 23
april opnieuw in de

De werken zitten er op !!!
Het is zover, de werken zitten er eindelijk
op!
Het schooljaar 2017 – 2018 zal voor de
Stap eeuwig verbonden zijn met de
verbouwingswerken op en rond ons
schooldomein. Wat in 2002 startte met
de eerste hersenspinsels om de
speelplaats te vernieuwen werd ruim
vijftien
jaar
later
uiteindelijk
gerealiseerd.
Het STAP-team is dan ook terecht heel
trots op deze realisatie. Maar we zijn
vooral ook heel blij en opgelucht dat
alles behoorlijk vlot verlopen is en dat de
rust eindelijk kan terugkeren op school.
We beseffen dan ook heel goed dat het
voor de kinderen tot nu toe niet het
meest aangename schooljaar was uit
hun
(nog
prille)
schoolcarrière.
Voetballen, ravotten, alles op wieltjes,
… was er voorlopig nog niet bij dit
schooljaar. Gelukkig komt daar nu
verandering in!
Het zorgteam bereidde een volledige
nieuwe speelplaatswerking voor. De
kinderen krijgen elke week per klas een
speelplaatskoffer waar allerlei leuke
spullen in zitten. Tijdens iedere speeltijd
zullen ze hiermee met hun klasgenootjes
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Lauwbergstraat zijn!
kunnen spelen. Het aanbod is heel
verscheiden zodat elke week anders
wordt. Uiteraard kan er ook steeds met
de bal gespeeld worden (voetbal,
basketbal, handbal) volgens een
beurtensysteem.
Kinderen die liever wat tot rust komen
kunnen steeds even verpozen op de
splinternieuwe banken die in de “rustige
hoek” voorzien zijn.
Kort voor nieuwjaar kreeg het H.
Hartbeeld een andere plaats in de
Lauwbergstraat. Dit beeld moest plaats
maken voor de nieuwe fietsstalling. Er is
plaats voor 51 fietsen. Ook de steps
kunnen daar “geparkeerd” worden.
Deze nieuwe fietsstalling kan volgende
week in gebruik genomen worden. Dit
zal dan ook betekenen dat de
schoolingang
opnieuw
in
de
Lauwbergstraat zal zijn. Meer info volgt
in de loop van deze week met een brief!

De toegangsdeur die
momenteel nog de ingang is
dient vanaf dan om de
kinderen ’s middags en ’s
avonds op te halen, zo
vermijden we grote drukte
aan de nieuwe fietsenstalling.

Meer info volgt !!!

De redactie van Stapsgewijs
‘Raket’

WWW.DESTAP.BE

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: OPENINGSUREN SECRETARIAAT
Sinds januari 2017 is het secretariaat van
onze school ondergebracht in het
voormalige klooster (Lauwbergstraat 1). Dit
is helaas niet de hele week open. We zetten
even de openingsuren op een rijte…
maandag: 8u – 12u en 13u – 17u
dinsdag: 13u – 17u
donderdag: 10u – 17u
Wie een afspraak wenst met de directie belt
(056/41 34 97) of mailt (directie@destap.be)
vooraf best naar school.
Zit u met een vraag of wenst u iets te
melden? Kom gerust langs, u vindt me in
het voormalige klooster (Lauwbergstraat 1).

De Stap gaat digitaal: proefproject Gimme
Gedurende het derde trimester zal
in de Fiets, het Cruiseschip en de
Luchtballon een proefproject
lopen met het platform Gimme.

Naar het einde van het schooljaar
toe zal er gepolst worden naar de
bevindingen bij de ouders van
deze klassen.

Dit platform kan gekoppeld
worden aan het persoonlijk emailadres van de ouders waardoor
we heel vlug gericht zullen kunnen
communiceren.

Indien dit meevalt zullen we dit
volgend schooljaar dan ook
lanceren in de andere klassen.
Meer info via www.gimme.be

De Stap neemt deel aan het trefbaltornooi
Het was een superleuke ervaring en ‘De Stap’ heeft zijn best gedaan. We
zijn
niet
naar
de
finale
gegaan
bij
het
trefbaltornooi.
Maar we onthouden: Deelnemen is belangrijker dan winnen! 😉
Yasmine, Julie en Charlotte (Luchtballon) (foto blz 3)

Mailen kan ook:
dorothee.staelens@destap.be

Stapsgewijs – editie ‘De Raket’
Naast de nieuwsbrief ‘Stapsgewijs’ die jullie maandelijks via de
boekentas van jullie kind(eren) meekrijgen naar huis werd er
vorige maand een tweede maandbrief gemaakt.

Familienieuws
Elise Beyls uit de Tractorklas werd enkele weken terug grote
zus: welkom kleine Nora !

Enkele leerlingen van de Raket vormden een eigen redactie en
gingen op stap in onze school om fijne artikels te schrijven. Het
resultaat is terug te vinden op onze website. Dit smaakt alvast
naar meer… (foto blz 1)

Later, als de leerlingen van de
Tractor groot zijn…
De kleuters van de Tractor kregen onlangs het bezoek van een
journalist. Ze mochten al even denken aan hun toekomst en hun
droomberoep opgeven. Benieuwd of hun droom zal uitkomen…
(foto op blz. 4)
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Juf Liza (De Raket) werd voor de tweede keer mama. Grote
zus Lot kreeg er een speelkameraadje bij: welkom kleine Flo !

WWW.DESTAP.BE

16/04
27/04
29/04
30/04

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND APRIL
Start derde trimester met vernieuwde speelplaatswerking
Jarigen van april worden gevierd
Eerste communie
Facultatieve verlofdag: geen school

Onze deelnemers aan het trefbaltornooi
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Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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De leerlingen van de Tractor halen de krant
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