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Aan allen een kleurrijk schooljaar gewenst !!!

Drie, twee, een, START !!!
Wat een prachtige zomer hebben we
mogen beleven! Hij is gelukkig nog niet
helemaal voorbij en we duimen voor
een heerlijke nazomer (zeker op 13
oktober, want dan hebben we ons
schoolfeest). Maar de vakantie is wel
reeds voorbij en we zijn allemaal met
goede moed begonnen aan een
nieuw schooljaar.
Er was heel wat minder beweging op
school in vergelijking met vorige zomer,
want toen was het alle hens aan dek
omwille van de bouwwerken. Toch was
er heel wat bedrijvigheid bij de
leerkrachten om hun klas tiptop te
krijgen en de nodige voorbereidingen
te treffen voor dit schooljaar. Waarvoor
dank!
Na de reorganisatie van vorig
schooljaar gaan we verder op de
ingeslagen weg. De Duikboot werd het
Vliegtuig (juf Ellen), maar verder zijn er

geen noemenswaardige veranderingen .
Voor de lagere klassen werken we een
nieuw rapport uit met een link naar ons
nieuwe
leerplan
(ZILL).
Voor
de
kleuterklassen proberen we nog meer
zorg aan te bieden op de klasvloer door
met twee leerkrachten voor de klas te
staan (of de klas op te splitsen). Hiervoor
kunnen we rekenen op juf Lisa, meester
Manuel en juf Annemarie.

De infoavond van september
wordt vervangen door een
extra oudercontact in
november.

Het wordt opnieuw een boeiend
werkjaar voor het team, maar zeker ook
voor de leerlingen ! Dit is en blijft uiteraard
onze grootste doelstelling !!!
Via deze weg wens ik iedereen een
aangenaam, leerrijk, boeiend én kleurrijk
schooljaar toe!

Maarten Samyn
Directie De Stap

Welkom, welkom, welkom
iedereen !
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Het Hoekhuis - Menen
Het Hoekhuis Menen (Kortrijkstraat 39) biedt
laagdrempelige,
preventieve
opvoedingsondersteuning aan kansarme
en kwetsbare gezinnen met jonge kinderen
tussen 0 en 3 jaar en kansarme, kwetsbare
zwangere gezinnen. U kunt er onder andere
terecht
voor
de
pamperbank,
de
moedergroep EHBO, babybabbels en
lessen Nederlands.

Het schoolfeest staat reeds voor de deur
De werkgroep en de vriendenkring
zijn nog maar net bekomen van het
spetterende schoolfeest in juni en
ze zijn reeds bezig met de
voorbereidingen
van
het
schoolfeest op 13 oktober.

kindvriendelijke wegen). Ongeveer
halverwege de rit voorzien we een
tussenstop waar de batterijen weer
opgeladen kunnen worden.
Meer info volgt heel binnenkort!

We gaan deze keer voor een
gezinsfietstocht. U zal kunnen
kiezen
tussen
verschillende
afstanden langs landelijke (en

Wenst u meer info rond de studietoelage,
kom gerust langs naar de zorgklas.

Nieuwe openingstijden van het secretariaat

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

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn ook de openingstijden van het
secretariaat (Lauwbergstraat 1) aangepast. We zetten ze graag nog eens
voor u op een rijtje:
Maandag: 13.00 u tot 17.00 u
Dinsdag: 08.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u
Donderdag: 08.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u

Mailen kan ook:
dorothee.staelens@destap.be

Digitale communicatie via Gimme
breidt uit
Vorig schooljaar zijn we in de loop van het derde trimester van
start gegaan met een testperiode van het digitale
communicatieplatform Gimme. Dit deden we voor de Fiets, het
Cruiseschip en de Luchtballon. Zowel bij de ouders als bij de
leerkrachten werd dit positief onthaald.
We maakten dan ook de afspraak binnen het team om dit verder
uit te breiden zodat alle klassen tegen de jaarwisseling actief zijn
op Gimme. Op termijn zou alle schoolcommunicatie via dit
kanaal moeten verlopen om iedereen vlot te bereiken. Uiteraard
kunnen brieven nog op papier meegegeven worden (voor wie
dit wenst).

Een nieuw werkjaar voor de
Vriendenkring
Ook voor de leden van de vriendenkring is er een
nieuw werkjaar gestart. De eerste activiteit ligt alweer
achter ons. We konden opnieuw rekenen op een leuke
photobooth tijdens de opendeurdag van eind
augustus.
Dankzij het springkasteel (www.velootje.be) en de bar
kon er nog gezellig nagekaart worden over de
voorbije vakantie!

Belangrijke dagen op een rijtje
Bij de aanvang van het schooljaar geven we graag nog eens de
dagen voor komend schooljaar mee die voor jullie handig zijn om
op een rijtje te hebben. Deze zijn uiteraard ook steeds te
raadplegen op onze website (zie kalender blz 3 en
www.destap.be).
Gezellig nakaarten tijdens de opendeurdag
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MENU VAN SEPTEMBER

BELANGRIJKE DATA OM TE ONTHOUDEN
08/10 Facultatieve verlofdag
05/12 Pedagogische studiedag
23/01 Pedagogische studiedag
04/02 Facultatieve verlofdag
20/03 Pedagogische studiedag
27/04 Eerste communie
11/05 Vormsel
SPORT OP WOENSDAGNAMIDDAG (MEER INFO VIA BRIEF)
19/09 Loopcross in Menen
26/09 Loopcross in Zwevegem
03/10 Loopcross in Kortrijk (Lange Munte)
10/10 Loopcross in Kortrijk (Don Bosco)
17/10 Loopcross Wevelgem
14/11 Swimmathon Wevelgem
21/11 Netbal Rekkem
16/01 (en 23/01) Zaalvoetbal Lauwe
27/03 Trefbal Rekkem

Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Geboortes tijdens de
zomervakantie
Tijdens de voorbije vakantie mochten heel wat
leerlingen van onze school een broertje of een
zusje verwelkomen. Als dat geen fijn nieuws is om
op de eerste schooldag aan de juf (of meester)
en de klasgenootjes te vertellen. We zetten de
geboortes eventjes op een rijtje. Alvast een dikke
proficiat aan deze leerlingen en hun ouders !!!
Sylvester: broertje van Magnus Vercamer uit de
Fiets
Raf: broertje van Oona (het Cruiseschip) en
Mara (de Auto) Vandewynckele
Lucia: zusje van Anna (de Auto) en Sara (de
Voetstapjes) Delaere
Édouard: broertje van Camille Vanwalleghem uit
de Fiets

Ons aangepast schooltraject
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