STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

oktober 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
School op wieltjes

• Nieuws van de vriendenkring

Jaarthema “Stap je mee?”
Het jaarthema van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen is
dit jaar op ons lijf
geschreven. Met een thema als “Stap je
mee?” is de link met onze schoolnaam
nooit ver weg.
Aan de hand van verschillende
wegwijzers (gastvrijheid, kwetsbaarheid,
wijsheid, …) gaan we met de kinderen
op pad en trekken hiervoor (figuurlijk)

elke maand een ander paar schoenen
aan.
Door deze wegwijzers beter te leren
kennen, ontdekken de kinderen veel van
zichzelf en van anderen. Het wordt een
leerrijke tocht !

Om op de hoogte te zijn van
het reilen en zeilen van elke
klas verwijzen we u graag naar
onze schoolwebsite. Door op
het klassymbool te klikken
kom je op de klasblog terecht.

Maarten Samyn
Directie De Stap

Een nieuw rapport voor de lagere klassen
De leerkrachten van onze lagere afdeling zijn momenteel druk in de weer met het
nieuwe rapport. Het rapport bestaat uit twee delen: doelen (vanuit het nieuwe
leerplan ZILL) en punten. Zowel de beoordeling van de doelen als het puntentotaal
dat gehaald wordt is het resultaat van permanente evaluatie door de leerkracht.
We willen op die manier een zo breed mogelijk beeld meegeven van uw kind. In de
splinternieuwe rapportenmap zal er een kijkwijzer zitten die u wat meer info geeft over
het nieuwe rapport. De leerkracht zal u uiteraard een woordje uitleg verstrekken tijdens
het oudercontact van november.
Meester Manuel op dreef tijdens
een poppenkastspel !
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: De bibliotheek – Makkelijk Lezen Plein
Kinderen met leesproblemen vinden lezen vaak niet leuk, omdat dit van hen een te grote inspanning vraagt. Doordat ze weinig lezen,
krijgen ze een taalachterstand. Door deze groep een op hun behoeften toegesneden collectie aan te bieden, kunnen ze het leesplezier
terug ontdekken.
Ook om later te kunnen meedoen in de moderne informatiemaatschappij, is het belangrijk kinderen terug aan het lezen te krijgen. Daarvoor
heeft de bibliotheek alle middelen en kennis in huis om hierin een rol van betekenis te spelen.
Het makkelijk-lezen-plein is bedoeld voor alle kinderen die niet gemakkelijk een boek ter hand nemen en specifiek voor kinderen met
dyslexie, een andere moedertaal dan het Nederlands, een visuele beperking en autisme. Ze vinden er boeken met aangepast lettertype
en lay-out, luisterboeken, hoorspelen en verfilmde werken. Nog vragen? Stel ze in de bib !
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 het vliegtuig naar de luchthaven
Met het vliegtuig naar de luchthaven? Logisch, zou je denken.
Maar het gaat hier uiteraard over de klas van juf Ellen die een
bezoekje heeft gebracht aan de luchthaven van Wevelgem. Het
was een interessante en geslaagde activiteit (foto hiernaast)!

Vrijwilliger in de Stap? Het kan!
Er komt heel wat kijken bij het organiseren van klas- en
schoolactiviteiten. Helaas is ons team voor sommige dingen te
klein om bepaalde zaken op een goede manier te organiseren.
Zo kunnen extra handen (of wielen) handig zijn voor bijvoorbeeld
kookactiviteiten, fietsactiviteiten, vervoer voor klasuitstappen,
onderhoud van de peutertuin, …
We denken er daarom aan om een pool aan te leggen met
personen die interesse hebben en beschikbaar zijn voor het
begeleiden van dergelijke activiteiten. Heeft u hiervoor interesse
of kent u iemand bij wie we eens kunnen polsen? Mail gerust naar
vrijwilliger@destap.be. Het Stapteam en de kinderen zullen u
dankbaar zijn.

Eilandwerking in “Ter Zee”
Tijdens de eilandwerking in de onderbouw doen de kinderen
vooral muzische lessen, verkeer en technieklessen. Steeds met
een sterke nadruk op samenwerken. Op de foto’s (blz. 4) je
telkens een leerling van de Zeilbootklas samenwerken met een
leerling van het Cruiseschip.
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Nieuws uit de vriendenkring
Tijdens de eerste vergadering van de
vriendenkring werden de data geprikt voor de
activiteiten van dit werkjaar. We zetten ze graag
voor u op een rijtje!
13 oktober: schoolfeest
8 december: kerstmarkt
8 februari: quiz
22 en 23 maart: koekenverkoop
18 mei: ontbijtpakketten
Om deze verschillende activiteiten tot een goed
einde te brengen zijn er heel wat medewerkers
nodig. Wens je bij deze enthousiaste bende aan
te sluiten om de school van een extraatje te
voorzien,
mail
dan
naar
vriendenkring@destap.be. Alvast bedankt!
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MENU VAN OKTOBER

08/10
09/10
12/10
13/10
16/10
18/10
19/10
26/10
29/10 – 2/11

KALENDER OKTOBER 2018
Facultatieve verlofdag
Bosdag voor alle kleuters in de Gavers
Veldlopen te Menen (scholengemeenschap) voor de Raket
Buitendag voor de Fiets
Schoolfeest
Park- en bosspelen voor de leerlingen van de middenbouw
Met de Helikopter naar de Bramier
Buitendag Fiets
Herfstwandeldag
Herfstvakantie

Droevig familienieuws
Op 15 september is Dirk Gistelinck overleden.
Dirk was de schoonvader van meester Steve en
de opa van Xander (de Helikopter).
Veel sterkte aan de nabestaanden!

Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Sfeerbeelden van de
eilandwerking met
de Zeilboot en het
Cruiseschip
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