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alweer wat wijzer over de stap

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

Tutorlezen
met de Raket en de Zeilboot

• Nieuws van de vriendenkring

De lente is in aantocht
Voor de krokusvakantie was het iets
duidelijker dan tijdens de vakantie,
maar de lente is stilaan in aantocht.
Dit betekent dat het schooljaar al een
tijdje over halfweg is en dat voor de
oudste Stappers de laatste maanden
op de basisschool zijn aangebroken.
Tijdens de voorbije weken bezochten
de oudsten reeds verschillende scholen
om een zicht te hebben op het aanbod

in de verschillende secundaire scholen in
de buurt. Deze keer maakt het nog veel
specialer door de hervormingen die van
kracht gaan in het secundair onderwijs
vanaf 1 september 2019. Spannend!
De kinderen van de Zeilboot zijn intussen
van
start
gegaan
met
de
voorbereidingen op hun communie. Het
worden dus best nog drukke tijden...

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

De leerlingen van de Luchtballon stappen 1 km
In de Luchtballon leerden we het begrip ‘de kilometer’. We weten nu dat de
afstand van aan onze school tot aan het ‘grote witte huis’ in Wevelgem 1
kilometer is! (foto blz. 3)

Ouderbevraging
Tussen de krokus- en Paasvakantie zullen we tijd vrij maken om
de stem van de ouders te horen. Dit via een onlinebevraging.
Op basis van enkele thema’s (praktische zaken, welbevinden,
pedagogisch, …) zullen jullie enkele vragen voorgeschoteld
krijgen.
Deze vragenlijst werd door de schoolraad (waar ouders in
participeren) opgesteld. We hopen hiermee onze werking nog
verder uit te bouwen en/of bij te sturen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
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Kooktechnieken: Sneeuwman met
banaan (Zeilboot)
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Vragen over lengte, gewicht, opvoeden, eten, ..
Het team van ons CLB maakt graag tijd voor jou!
Vergeet je afspraak niet op 18, 20 of 26 maart!
Je krijgt eerstdaags een briefje met het moment waarop je er verwacht wordt.

Bijna lente…
Kom je tijdens je lenteschoonmaak kledij tegen die je niet meer draagt? Heb je nog
pampers liggen op overschot?
Breng gerust binnen op school !
De inzamelactie loopt van maandag 18 maart tot vrijdag 29 maart.
Alvast dankjewel!!
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

Sherborne
Sherborne ? Wat is dat voor iets ? De sherborne-therapie wil
door middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling
stimuleren. Zelfvertrouwen, door basisveiligheid in het eigen
lichaam, en vertrouwen, door veiligheid in de relatie met
anderen, zijn binnen deze therapie twee basisbehoeften
die nagestreefd worden.
Hiernaast is alvast een sfeerfoto terug te vinden van een
sherborne-sessie met de Luchtballon en de Auto.

Spinrag bij de Raket
Spinrag is een kinderfestival in de krokusvakantie in Kortrijk.
Enkele mensen van Spinrag kwamen langs om al wat workshops
met de kinderen uit te proberen.

Nieuws uit de vriendenkring

Het was een superfijne ervaring! (foto blz. 4)
De koekenverkoop is een succes gebleken!

Opgepast ! Opnieuw zwemmen voor
midden- en bovenbouw
Voor de Luchtballon, het Vliegtuig, de Helikopter en de Raket
starten we na de krokusvakantie opnieuw met zwemlessen. De
Raket doet dit tweewekelijks op donderdag met de fiets, een
goede voorbereiding op de verplaatsing naar Kemmel voor de
komende bosklassen !
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Er werden de voorbije weken massaal veel
koekenpakketten verkocht (meer dan 1300)!
Langs deze weg willen we iedereen heel graag
bedanken voor de medewerking. We hopen
dan ook dat de nieuwe soorten koeken
gesmaakt zullen worden.
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MENU VAN MAART 2019

01/03
04/03 – 08/03
11/03
14/03
15/03
19/03
20/03
22/03
27/03
28/03

KALENDER MAART 2019
Carnaval op school
Krokusvakantie
Schoolfotografie voor alle kinderen
Inleefdag Broederlijk Delen
Met het Vliegtuig en de Helikopter naar de bib van Menen
Infoavond voor bosklassen
Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: geen school
Koekenverkoop
De jarigen van maart worden in de bloemetjes gezet
Trefbal voor de leerlingen van de middenbouw
Schoolconcerten voor alle leerlingen van de school (Wevelgem)

De Luchtballon stapt de km af
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Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Grootoudersfeest bij de Tractor

STAPSGEWIJS – MAART 2019

Workshops van Spinrag bij de Raket

WWW.DESTAP.BE

