STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

mei 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

Proficiat aan onze eerste communicanten
(samen op de foto met communicanten van Ter Molen)!

Volgend schooljaar gaan we
van start met naschoolse

Schoolfeest op 2 juni !

sport!

De verbouwingswerken zijn zo goed als
klaar. Aan het afdak is nog wat werk,
maar alle andere zaken zijn zo goed als
afgewerkt. Oef!

In de namiddag zullen de kinderen het
beste van zichzelf geven tijdens de
klasoptredens. Dit allen in het thema Ter
Land, Ter Zee en In de Lucht.

We willen onze speelplaats dan ook
officieel openen tijdens ons schoolfeest.
Hiervoor hebben we de minister van
onderwijs
uitgenodigd
op
ons
schoolfeest. Mevrouw Hilde Crevits
heeft intussen haar komst bevestigd
(onder voorbehoud van haar politieke
agenda). We proberen er dan ook iets
moois van te maken voor allen wie de
Stap een warm hart toedraagt.

Doorlopend is er uiteraard animatie voor
de kinderen voorzien, want het is in de
eerste plaats hun feest!

We proberen voor elk wat wils
aan te bieden. Dit als
aanvulling op de opvang,
studie en dactylo.

Meer info volgt !!!

De opening zal doorgaan om 11u
gevolgd door een aperitiefconcert met
talent van eigen bodem. Er zal de
mogelijkheid zijn om op school te blijven
eten, hiervoor kunt u weldra inschrijven.

Hoekenwerk in de Helikopterklas
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Het nieuwe circulatieplan gaat van start

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: vrijetijdsbesteding…
Op zoek naar een nieuwe hobby voor uw
kind?
In de zorgklas kunt u meer info verkrijgen
over tal van vrijetijdsactiviteiten in
Menen-Lauwe-Rekkem.
Het is tevens een plaats waar uw kind
sociale contacten legt, taalvaardigheid
gestimuleerd wordt, …

Enkel meteen na schooltijd (zowel
’s middags als ’s avonds) is de
ingang voor wie de kinderen komt
ophalen
nog steeds in de
Wevelgemstraat.

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

Alvast
bedankt
medewerking!

voor

de

De kinderen die opgehaald
worden zullen wachten onder het

Het voorjaar is traditioneel de periode van de communies. Ook dit jaar
deden heel wat Stappertjes hun eerste communie. Het werd een mooie
viering die toch nog in goede banen werd geleid door priester Nikolaas.
Het slechte weer was helaas spelbreker. Hopelijk hebben de vormelingen
komend weekend meer geluk. Veel succes en een dikke proficiat! (foto
blz 4)

De Helikopter bezoekt de berm aan
de Leie
Op donderdag 19 april gingen we met de Helikopter naar de
berm aan de Leie. We hadden veel geluk met het weer. Zo
hoorden we de kikkers brullen.
We zagen veel planten zoals:
paardenbloem, distels en klaver”.

afdak. Om het overzicht te kunnen
behouden vragen we om het
schooldomein
dan
via
de
Lauwbergstraat te verlaten.

Proficiat aan alle communicanten en
vormelingen

Vraag gerust uitleg!

Mailen kan ook:
dorothee.staelens@destap.be

De werken zijn voorbij, de ingang
van de school verhuist opnieuw
naar de Lauwbergstraat.

”Boterbloem,

madeliefjes,

In het water zagen we ook vissen, eenden en veel waterdiertjes.
Helaas vonden we ook veel afval die de mensen daar
weggooiden. Dit blijft voor vele jaren liggen in de natuur!
Het was heel fijn en leerrijk om met de klas naar de berm te gaan.

Nieuwe stoelen dankzij de
Vriendenkring
De school ondergaat dit jaar een ware metamorfose. Daar
zitten de verbouwingswerken voor veel tussen. Maar het kan
uiteraard niet bij bakstenen alleen blijven.
Dankzij de vriendenkring krijgt ook de refter binnenkort een
facelift. Tijdens de voorbije zomervakantie werden nieuwe
tafels aangekocht, nu is het tijd voor de stoelen. Intussen heeft
de vriendenkring ook het meubilair geschonken voor het
peuterrestaurant. Zo werd het volledige reftermeubilair in 1
schooljaar tijd helemaal vernieuwd. Waarvoor dank!
Dankzij de frisse kleuren wordt het voor de kinderen heel wat
aangenamer om in de refter te verblijven!
Dank aan alle leden van de vriendenkring voor hun inzet,
maar eveneens ook een dikke merci aan allen die op een of
andere manier hun acties hebben gesteund! Top!

Later, als de leerlingen van de Auto
groot zijn…
De kleuters van de Auto 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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02/05
03/05
03/05
08/05
10/05 – 11/05
21/05
22/05
25/05

ACTIVITEITEN VOOR DE MAAND MEI
Schoolingang opnieuw in de Lauwbergstraat
Schoolreis voor de kinderen van de Zeilboot
Kinderparlement
Schoolvoorstelling voor de Voetstapjes
Infoavond overstap naar de zeilboot
Hemelvaart: geen school
Pinkstermaandag: geen school
Medisch consult voor de kinderen van het geboortejaar 2013
De jarigen van mei worden gevierd
Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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De leerlingen van de Auto halen de krant

De verlichting onder het afdak werd goedgekeurd
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