STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

december 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
Sfeerbeeld
uit de opvang

• Nieuws van de vriendenkring

Een fijne kersttijd
Kijk eens aan! Een nieuwe editie van
Stapsgewijs,
alweer
een
maand
voorbij…
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van
dit jaar. De Sint vertoeft nog heel
eventjes in het land, de kerstbomen
snakken naar versiering.

Via deze weg wil ik graag iedereen een
fijne kersttijd wensen!

Om op de hoogte te zijn van
het reilen en zeilen van elke
klas verwijzen we u graag naar

Maarten Samyn
Directie De Stap

onze schoolwebsite. Door op
het klassymbool te klikken
kom je op de klasblog terecht.

Jawel, de kerstperiode is alweer
aangebroken. Dit weekend startte
alvast de advent, het aftellen naar
Kerstmis is nu echt begonnen!

Actie voor de warmste week
Met de leerlingen van de Raket willen we ons graag
inzetten voor het goede doel. Daarom kiezen we ervoor
om dit jaar een actie op poten te zetten t.v.v. De
Warmste Week. Als goede doel hebben we gekozen
voor VZW Cliniclowns.
Op vrijdag 21 december serveren wij tussen 14.30u. en
16.30u. pannenkoeken (2 stuks) met koffie of chocomelk
voor 5 euro.
Meer info volgt heel binnenkort!
Pastoraal schoolhoekje:
maandthema oktober
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: NIET AANWEZIG OP SCHOOL ?
Vanaf het schooljaar waarin het kind 6 jaar wordt…
1. Ziekte? Enkel 2 mogelijkheden :
•
ZIEKTEKAART invullen en afgeven op school.
4 keer per jaar mogelijk (1 kaart = max. 3 opeenvolgende dagen)
•
MEDISCH ATTEST van de DOKTER
2.

Andere reden : Persoonlijke redenen, rouwperiode, …
Steeds vooraf een toestemming vragen aan de directie. Dank u.

Bij 5 halve dagen onwettig afwezig wordt een begeleidingsplan opgemaakt door CLB en zal CLB zelf contact met u opnemen.

IN DE KIJKER: JAARTHEMA:
Heel fijn om te zien hoe alle klassen een activiteit uitwerken rond ons jaarthema.
In december staat het kerstverhaal centraal. We stellen ons kwetsbaar op en leren bewust omgaan met het goede en het kwade.
Centraal stond het Bijbelverhaal van Naomi en Ruth. We speelden met taal en hadden speciale aandacht voor dialoog (foto blz. 1).
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

Muzisch werken met houten blokken
In de les muzische
maakten de Raketters
een schets van een
bouwwerk.
Tijdens een
groepswerk bouwden
ze hun schets in het
echt met stokjes.
Er waren prachtige
resultaten bij!

Kwistet wel !

Nieuws uit de vriendenkring
Ook dit jaar neemt de vriendenkring weer deel
aan de kerstmarkt van Lauwe.
Er zal een stand zijn langs de straat, maar wie
eventjes wil opwarmen is uiteraard ook vanharte
welkom in de refter van de school!
Wees dus welkom op zaterdag 8 december
vanaf 16u!

Onze quiz is terug van weggeweest en dat is maar goed ook!
Inschrijven kan enkel in ploegverband van 4 personen en
deelname bedraagt €10. Het aantal ploegen is beperkt tot 15.
Meer info volgt binnenkort via de boekentas van uw kind, maar
misschien kunt u reeds vrijdag 8 februari parkeren in uw agenda.
We starten stipt om 20u!
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MENU VAN DECEMBER 2018

03/12
05/12
07/12
08/12
11/12
17/12
18/12
21/12
24/12 – 04/01

KALENDER DECEMBER 2018
Op stap naar het secundair: de schoolverlaters bezoeken het VTI van
Menen
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: geen school
Buitendag voor de Fiets
Kerst in Lauwe, maar ook op school
Gehoortest voor de Zeilboot (door CLB)
CLB-testen voor de Zeilboot
CLB-testen voor de Zeilboot
Buitendag voor de Fiets
Herfstvakantie

Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Sfeerbeelden van het
Sinterklaasbezoek
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