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We kunnen terugblikken op een geslaagd schoolfeest

• Nieuws van de vriendenkring

Het schooljaar draait op volle toeren
Het eerste trimester van dit schooljaar is
reeds halfweg. We hebben kunnen
genieten van een heerlijke nazomer
met een uitschieter tijdens ons
schoolfeest.
Mede
dankzij
het
schitterende weer werd het schoolfeest
een succes. We kijken dan ook al uit
naar de volgende editie. Noteer alvast
zaterdag 12 oktober 2019 in jullie
agenda!
Intussen dendert het schooljaar voort als
een sneltrein. We staan dan ook voor
een drukke periode. Deze week maken
jullie kennis met de nieuwe rapporten

(lagere afdeling). We nemen jullie op
deze manier mee in het nieuwe leerplan.
Binnen enkele weken hebben we alweer
het jaarlijks bezoek van Sinterklaas op
school.
Na zijn komst worden de klassen
ondergedompeld in de kerstsfeer.
Traditioneel zal de school ook weer open
zijn tijdens de kerstmarkt op 8 december.
Deze keer niet ten voordele van de
schoolwerking
(zie
rubriek
Vriendenkring).

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

Ophalen van de leerlingen na schooltijd
We zijn in het voorjaar gestart met een nieuwe regeling om de kinderen op te halen na
schooltijd (middag en avond). In het begin liep het nieuwe “circulatieplan” wat stroef,
maar intussen verloopt alles al heel wat vlotter.
Toch merken we hier en daar nog deugnieten die de school willen betreden via de
Lauwbergstraat of willen verlaten via de Wevelgemstraat. Gelieve de afspraken te
respecteren zodat we het overzicht goed kunnen behouden en de kinderen op een
vlotte en veilige manier de school kunnen verlaten. Dank voor de medewerking!
De afspraak in het kort: we komen de school binnen via de Wevelgemstraat, halen
de kinderen op de speelplaats op en verlaten de school via de Lauwbergstaat.
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Onze klusjesman toont zijn
verborgen talenten

WWW.DESTAP.BE

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: “Hoe was het op school?” Enkele tips…
Kinderen moeten al zo veel op school. Best logisch dat ze na een lange schooldag bij thuiskomst geen zin hebben om ook nog te ‘moeten’
kletsen. Dikke kans dat er op je vraag “Hoe was het op school” enkel een antwoord komt als “goed”, “stom” of “dat weet ik niet”.
Toch ben jij als ouder benieuwd naar wat je kind de hele dag op school gedaan heeft. Logisch! Tijd om zelf in actie te komen, want net
zo min als “goed”, “stom” of “dat weet ik niet” volstaan als antwoord, volstaat jouw vraag “hoe was het op school?”.
Pak het dus zelf slimmer aan!
In plaats van “Hoe was het op school” stel je open wie-wat-waar-vragen over de schooldag van je kind. Dikke kans op meer antwoorden
en een gezellig gesprek(je) met je kind als resultaat. Enkele vragen die je kunt stellen:
Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt?
En wat was het stomste?
Wat heb je vandaag gemaakt?
Wat heb je vandaag opgeruimd?
Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen?
Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag?
Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie?
Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord?
Als jij vandaag de juf was geweest, wat had je dan anders gedaan?
Wie heeft er veel gekletst vandaag?
Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school?
Succes verzekerd 😉

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

De middenbouw werkt samen
Vorige maand maakten jullie kennis met de eilandwerking van Ter
Zee. Maar ook In de Lucht wordt er af en toe samengewerkt. Zo
was er onlangs een Halloweennamiddag waar de leerlingen uit
de drie klassen konden kiezen uit verschillende activiteiten. Een
leuke namiddag!
Later die week maakten ze ook samen hun herfstwandeling met
een tussenstop het kerkhof. Daar werden de gesneuvelde
soldaten van de eerste wereldoorlog herdacht door een poppie
op hun graf te leggen. Een klein gebaar voor enkele helden van
bij ons... (foto’s blz 4).

Met de Helikopter naar de Bramier
Meester Steve houdt wel van een fijne natuurwandeling. Deze
passie wil hij dan ook overbrengen naar de kinderen die in zijn klas
zitten. En terecht! Hij nam ze dan ook mee naar een prachtig
stukje natuur in hartje Lauwe: de Bramier (foto blz 4).

STAPSGEWIJS – NOVEMBER 2018

Nieuws uit de vriendenkring
Tijdens de voorbije herfstvakantie werd de
woning van Eden en Amely vernield door een
brand. Ook al hun spullen zijn in de brand
gebleven. Gelukkig raakte er niemand gewond.
Via de sociale media werd een oproep gedaan
voor een inzamelactie, een initiatief van Chiro
Padiro. Er is momenteel ook een crowdfunding
aan de gang. De school wil uiteraard ook een
steuntje in de rug geven en heeft daarom beslist
dat de volgende activiteit van de vriendenkring
ten voordele zal zijn van het getroffen gezin.
Wees dus van harte welkom in onze bar in de
school of onze stand langs de straat (ter hoogte
van de school)! Tot op de kerstmarkt van 8
december!
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MENU VAN NOVEMBER

KALENDER NOVEMBER 2018
05/11 Kleuteractiviteit Tractor (bibliotheek)
06/11 Kleuteractiviteit Auto(bibliotheek)
Oudercontacten
07/11 Oudercontacten
09/11 Buitendag Fiets
23/11 Buitendag Fiets
29/11 De jarigen van november worden gevierd
30/11 Sint op bezoek

Droevig familienieuws
Op 1 oktober is Moniek Malfait overleden. Ze
was de oma van juf Lien (De Fiets).
Op 13 oktober is Dana Van Laeken onverwacht
overleden. Ze was de mama van Amélie (De
Voetstapjes).
Op 19 oktober is Willy Saelens overleden. Hij was
de echtgenoot van Marie-Josephe Ostijn
(voormalige poetsvrouw van de Stap).
Veel sterkte aan de nabestaanden!
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Met de Helikopter naar de
Bramier

Leerlingen van de middenbouw
herdenken de gesneuvelden

De kleuters
helpen
elkaar tijdens
de turnlessen

Spoken maken met scheerschuim
tijdens Schrijfdans
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Halloweennamiddag in de middenbouw
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