STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

januari 2019
De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes
• Kalender en menu voor de
volgende weken

De Voetstapjes maken
een kerststukje

Een voorspoedig 2019 !!!
De eindejaarsfeesten zitten er alweer
op, een nieuw jaar is van start gegaan!
Langs deze weg wil ik iedereen graag
een voorspoedig 2019 wensen!
De leerlingen van de lagere klassen
hebben tijdens de vakantie goed
kunnen uitrusten en maken zich stilaan
klaar voor de toetsen later op de
maand. Alvast aan iedereen heel veel
succes gewenst!

In de kleuterklassen gaat alles zijn
gewone gangetje. We verwelkomen
enkele nieuwe voetstapjes en de juffen
(en meester) maken zich stilaan op voor
het grootoudersfeest half februari. Maar
naast al deze zaken is het kleuterteam
ook reeds hard bezig met de
voorbereidingen
voor
volgend
schooljaar. Hun klaswerking zal er iets
anders gaan uitzien en dat vergt veel
voorbereidingswerk. Daarover uiteraard
later meer!

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

Nieuw rekeningnummer voor schoolfacturen
Omwille van administratieve redenen hebben we een ander rekeningnummer.
Overschrijvingen naar de school moeten voortaan dan ook steeds naar dit
rekeningnummer gebeuren. Dit stond reeds vermeld op de laatste factuur, maar we
merken dat dit door enkele ouders over het hoofd werd gezien. Vandaar nog eens
een oproep via de nieuwsbrief. Dank voor de medewerking!
Ouders die via domiciliëring werken hoeven niets te doen, dit werd reeds
aangepast door de bank zelf.
Nieuw rekeningnummer VBS De Stap: BE41 7380 2668 3510
Arno Vanneste uit de
Helikopterklas werd grote broer:
welkom Nona !!!
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MENU VAN JANUARI 2019

21/01 – 25/01
23/01
25/01
30/01
31/01

KALENDER JANUARI 2019
Toetsenperiode voor het lager
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: geen school
Schooltheater voor alle kinderen van de school
Oudercontacten voor het lager (uitnodiging via klasleerkracht)
Oudercontacten voor het lager (uitnodiging via klasleerkracht)
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