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De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes
• Kalender en menu voor de
volgende weken
• Rubriek vanuit de zorg
Sneeuwpret
op school

• Nieuws van de vriendenkring

Het inschrijvingsbeleid voor De Stap
Het inschrijvingsbeleid was de voorbije
weken een hot item in diverse media. In
het verleden werden we nog nooit
geconfronteerd met wachtrijen aan de
Stap. Andere scholen in Menen wel,
vandaar dat ook wij ons moeten
houden aan de spelregels van ons LOPgebied (groot Menen).
Alle broers en zussen hebben voorrang
tussen 15 februari en 1 maart. Wie dus
een broertje of zusje van een Stapper
wenst in te schrijven voor volgend
schooljaar komt best in deze periode
eens langs op school.

Vrij inschrijven kan pas vanaf 18 maart.
Wie familie of vrienden heeft met een
kind dat volgend jaar naar de Stap op
school wenst te komen, kan pas vanaf
die datum inschrijven.
Deze afspraken zijn er dus ook voor de
andere scholen in Lauwe. Meer info kan
je
bekomen
onderaan
onze
schoolwebsite.

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

Peuterinstuif
De datum van de peuterinstuif ligt dus voor de start van de
vrije inschrijvingen. Inschrijven tijdens de peuterinstuif kan dus
niet. Kennismaken met de school uiteraard wel!
Op zondagvoormiddag 24 februari stellen we onze
kleuterwerking voor tussen 10u en 12u. Geïnteresseerde
ouders kunnen op dat moment vrijblijvend kennis maken
met onze school. Men zegge het voort!

Peuterinstuif op 24 februari
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Spel-o-theek “De Speelkoffer”
Meer dan 2000 stukken speelgoed
Lego, playmobil, duplo, poppen, buitenspeelgoed, babyspeelgoed, puzzels,
taal-en rekenspelletjes,…
Voor wie? Alle kinderen uit Groot-Menen samen met hun ouders.
Prijs voor een lidkaart : eerste kind 2.50 euro / tweede kind 1.50 euro
Uitleenprijs speelgoed : 0.15 euro/ 0.25 euro/ 0.50 euro
Openingsuren : woensdagnamiddag van 16u30 tot 18u00
vrijdagnamiddag van 13u30 tot 18u00
Adres : Koningstraat 32, 8930 Menen
Inlichtingen : 056/ 51 44 13

IN DE KIJKER: De pamperbank
Pampers over?
Inzamelweken voor de Pamperbank 18 tot 29 maart 2019
Flyer volgt !
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

Kunst in de Helikopter
Kunst met een grote K, moet meester Steve gedacht hebben. En hij
leerde zijn piloten de knepen van het vak. Actionpainting is hen
niet langer vreemd. Jackson Pollock evenmin…
Voor een bod op een kunstwerk moet je uiteraard bij meester Steve
zijn! (foto blz. 4)

Kwistet wel !
Onze quiz werd blijkbaar gemist. Alle tafels ware in een mum van
tijd volzet! Alvast bedankt voor jullie enthousiasme.

Nieuws uit de vriendenkring
De koekenverkoop is van start gegaan!
Deze keer werd er voor een andere formule
gekozen. We hopen alvast dat het nieuwe
assortiment bij jullie in de smaak zal vallen!
We bekijken momenteel de mogelijkheden om
een klimrek te zetten tussen de speelplaats en de
kloostertuin.
De
opbrengst
van
de
koekenverkoop zal hiervoor gebruikt worden.
Alvast bedankt!

Veel succes aan de deelnemende ploegen!!!
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MENU VAN FEBRUARI 2019

08/02
11/02
12 – 14/02
22/02
22/02
24/02
28/02
28/02

KALENDER FEBRUARI 2019
Kwistet wel! (volzet)
Op weg naar het secundair: schoolbezoek Sint-Joris en SPWE (Raket)
Grootoudersfeest in de kleuterklassen
Bibliotheekbezoek met de Zeilboot
Rollebolle voor de Fiets, de Tractor en de Auto
Peuterinstuif (10u tot 12u)
Op weg naar het secundair: schoolbezoek Don Bosco (Raket)
De jarigen van februari worden in de bloemetjes gezet

Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Een leuke muzische activiteit bij de Helikopter
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Met de Voetstapjes naar de binnenspeeltuin
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