STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

juni 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

De taartenbak voor ons schoolfeest was opnieuw een
succes! Dank aan alle bakkers en bakkerinnen!!!

Dank voor het fijne schoolfeest !!!
De laatste grote activiteit van dit
schooljaar zit er alweer op. We blikken
dan ook heel tevreden terug op een
geslaagd schoolfeest!
Het was bang afwachten of de
weergoden ons gunstig gezind zouden
zijn, maar uiteindelijk viel het weer reuze
mee. De minister arriveerde iets later
dan voorzien, maar uiteindelijk is onze
speelplaats toch geopend kunnen
worden. Het aperitiefconcert was top!
Wat een puike prestatie van Combo XS
op dergelijke jonge leeftijd!
De formule met de beenham was een
voltreffer en is zeker voor herhaling
vatbaar. De taartenbak was ook een
succes en van culinair hoogstaand
niveau. Er zaten trouwens ook heel
mooie en geslaagde creaties tussen!

Maar uiteindelijk draait het allemaal om
onze kinderen. Die hebben het beste van
zichzelf gegeven op het podium! De
leerkrachten deden hun uiterste best om
er een mooie show van te maken en om
u een fijne namiddag te bezorgen.
Dank voor de talrijke opkomst en jullie
enthousiasme tijdens op schoolfeest. Dank
ook om de nieuwe formule (drank tijdens
de pauze) te respecteren, op die manier
kregen onze Stappers tijdens hun
optreden de aandacht die ze verdienen !

De schooluren voor
2018 – 2019:
Voormiddag:
8.30 u. – 12.05 u. (op
woensdag tot 11.20 u.)

Namiddag:
13.25 u. – 15.45 u. (op vrijdag
tot 15.00 u.)

Volgend schooljaar gaat ons schoolfeest
door op zaterdag 13 oktober. Onze
werkgroep is reeds volop bezig met de
eerste voorbereidingen in samenwerking
met onze vriendenkring die ook dit jaar
aan de basis lag van een topeditie!

De minister van onderwijs heeft een
klare kijk op de zaak.! #topteam

STAPSGEWIJS – JUNI 2018

WWW.DESTAP.BE

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: ROUWKAMP AUGUSTUS 2018
Deze rouwkampen zijn er speciaal voor
kinderen die een dierbare verloren hebben.

IN DE KIJKER: VAKANTIEBABBELS
Taaltraining van 24 tot 31 augustus voor
kinderen van °2012, °2011, °2010.
Voor beide initiatieven bekomt u meer info
via de zorgklas.

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

Met de Helikopter naar de Bramier
We zijn op donderdag 24 mei naar
het natuurdomein de Bramier te
Lauwe geweest. Dit is een stukje
natuur dat naast de spoorweg ligt.
Vroeger
stond
daar
een
pannenfabriek en tegelbedrijf.
Deze zijn nu weg en natuurpunt
onderhoudt dit domein.
We kregen met onze klas een
rondleiding van gids Luc. Hij
vertelde hoe ze ervoor zorgen dat
dit een mooi stukje is voor

verschillende dieren en planten. Ze
maken een lange vijver die niet zo
diep is speciaal voor de kikkers. Ze
zetten huisjes voor de eikelmuis, de
torenvalk en de bijen. De holen van
de konijnen en vos waren ook tof.
Het was heel leuk en leerzaam.
Julie Debels
(foto blz 4)

Standpunt van de school omtrent ruilkaarten
We merken dat het opnieuw een rage geworden is om ruilkaarten
(Pokémon), stickers i.v.m. het WK voetbal, … mee te brengen naar school.
Op zich kan dat voor een leuke afleiding zorgen tijdens de speeltijden.
Alleen brengt dit vaak heel wat stress en zorgen met zich mee voor onze
leerlingen. Daarom verwijzen we nog eens naar ons schoolreglement (blz.
37) en willen we vragen om deze zaken niet mee te brengen naar school.
Dank voor jullie begrip!

Naaimama’s in het Cruiseschip
De kinderen van het Cruiseschip kregen enkele keren het bezoek
van naaimama’s die hen hielpen bij het maken van hun
moederdagcadeau. De leerlingen vonden het een fijne ervaring
en weten intussen ook wat een kruisjessteek precies is. (foto blz 4)

Perikelen bij onze vaste traiteur
De perikelen bij onze traiteur lijken uit te monden in een ware
soap. Hoewel er tot op heden nog niets gevonden werd bij hen
en onze school alle richtlijnen (onder andere ontsmetten van
refter, keuken en sanitair) van het FAVV gevolgd heeft, mag er
voorlopig nog niets geleverd worden.
Gelukkig kunnen we terecht bij een andere cateraar die ons
gedurende deze periode uit de nood wil en kan helpen. Zelfs bij
een zeer late beslissing van het ministerie van landbouw sprong
hij in de bres voor de kinderen van onze school. Top!
Via deze weg willen we ook iedereen bedanken voor het begrip.
In het bijzonder een dikke merci aan iedereen die kwam helpen
om soep te maken voor onze kinderen. Dank!
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Familienieuws
Op 28 april is Liliane Cappon overleden. Ze was de
oma van Liesl (Zeilboot), Hasse (Auto) en Abel
(Voetstapjes).
Op 25 mei is Agnès Lietaer ovreleden. Ze was de oma
van Alexis Fernagut (Duikboot).
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11/06
12/06
18/06
21/06
25/06
28/06
29/06

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND JUNI
De kleuters van de Tractor en de Auto gaan op uitstap
Sportdag voor de kleuterklassen
Start toetsenperiode
Schoolreis De Raket
Schoolreis kleuterklassen en de Helikopter
Afscheid van onze schoolverlaters
De jarigen van juni, juli en augustus worden gevierd
12u10: Start zomervakantie

Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Met de Helikopter op bezoek naar de Bramier

Met de Duikboot naar de bioboerderij

Ook dit jaar waren de gekke fietsen van ’t
Velootje weer van de partij. Waarvoor dank !!!

De kinderen van het Cruiseschip krijgen hulp
van enkele naaimama’s voor hun
moederdagcadeau

STAPSGEWIJS – JUNI 2018

WWW.DESTAP.BE

