STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

april 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

Bij de Voetstapjes weten
ze intussen alles over eieren

• Nieuws van de vriendenkring

Sint – Bavo 140 jaar
Op 27, 28 en 29 september zal er
gefeest worden in Lauwe. Dit ter ere van
de 140ste verjaardag van de SintBavokerk.
Tijdens dit weekend gaan er heel wat
activiteiten door om deze verjaardag te
vieren. Zo zal er onder andere een
tentoonstelling, een quiz en een
loopwedstrijd zijn. Enkele van de
activiteiten zullen bij ons op school
doorgaan.

Dit is echter reeds voor het volgende
schooljaar. We staan eerst nog voor
enkele drukke maanden tijdens het
derde trimester. Maar voor het zover is
wens ik iedereen een deugddoende
paasvakantie toe !
Maarten Samyn
Directie De Stap

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.

Fietstraining van
de Helikopterklas
Nu de lente in het land is zal er hier en
daar al wat meer gefietst worden. Om
de kinderen hierop voor te bereiden,
trainde
meester
Steve
wat
behendigheidsoefeningen
op
de
speelplaats (foto hiernaast).

Acrobatentoeren in de Fiets
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De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Is mijn kind rijp voor de overstap naar de Zeilboot ?
Is mijn kind rijp om de stap te zetten naar de zeilboot? Wat zal mijn kind leren in de zeilboot?
Dit en nog meer info zal je horen op onze infoavond " Op naar de zeilboot".
Dit gaat door op donderdag 2 mei.
Een uitnodiging volgt nog !!
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

Een auteur van kinderboeken
aan het woord
De leerlingen van de Helikopter, het Vliegtuig
en de Luchtballon zijn naar de bibliotheek van
Menen geweest om te luisteren naar Janneke
Schotveld, een juf die schrijfster werd.
Het was heel interessant (foto hiernaast)!

Thema circus bij de Fiets
De kinderen van de Fiets leerden de voorbije weken heel wat over
het circus.
Ze haalden onder andere ook acrobatentoeren uit in de klas. (foto
blz. 1)

Nieuws uit de vriendenkring
De ontbijtactie is van start gegaan!
De werkgroep van de vriendenkring zal weer
haar uiterste best doen om mooie ontbijten te
leveren op 19 mei. Ze zijn alvast reeds druk in de
weer met de voorbereidingen.
Bestellen kan nog tot 30 april. Alvast bedankt!
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MENU VAN APRIL 2019

01/04
04/04
08/04 – 19/04
22/04
23/04
24/04
24/04
25/04
27/04
30/04

KALENDER APRIL 2019
Sportdag voor de Helikopter en de Raket
Repetitie Eerste Communie in de kerk
Paasvakantie
Paasmaandag: geen school
Start derde trimester
Repetitie Eerste Communie in de kerk
De jarigen van april worden gevierd
Repetitie Eerste Communie in de kerk
Eerste Communie
Fietsbehendigheid voor de schoolverlaters

Een deel van de vriendenkring bij de meubeltjes van het
peuterrestaurant
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Enkele sfeerbeelden van de eilandwerking van de
Zeilboot en het Cruiseschip
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