STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

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

Schoolfoto eerste schooldag

En we zijn weer vertrokken
De zomer van 2019 zit er zo goed als op.
De vakantie ligt al een tijdje achter ons,
de Stapper(tje)s zijn hun nieuwe klas,
leraar(s) en vriendjes alweer goed
gewoon.
Jullie konden eind juni kennis maken
met onze vernieuwde schoolvisie. Met
het Stapteam werken we die verder uit
zodat die meer en meer voelbaar is tot
op de werkvloer. We doen dit hand in
hand met het nieuwe leerplan ZILL waar
we vanaf september 2020 volledig mee
moeten werken. Op dat vlak is het dus
een overgangsjaar.

De leerkrachten zijn er alvast keihard
ingevlogen want de voorbereidingen op
het schoolfeest van 12 oktober zijn reeds
in volle gang. We hopen alvast dat de
weergoden ons even goed gezind zijn als
vorig jaar. Duimen jullie mee ?
Langs deze weg wens ik alle Stapper(tje)s
en hun (groot)ouders een spetterend, fijn
en leerrijk schooljaar toe!

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

Enkel nieuwigheden dit schooljaar
We hebben eind juni afscheid genomen van juf Martine. Ze wordt over de middag op
de speelplaats vervangen door twee personen. Op maandag en donderdag houdt
juf Elke toezicht en op dinsdag en vrijdag doet meester Rik dat. Ook juf Tineke heeft
het Stapteam verlaten en wordt als begeleidster van het peuterrestaurant vervangen
door juf Joyce. Alvast veel succes voor deze nieuwe krachten!
In navolging van andere scholen hebben we besloten dat juf Dorothée ter beschikking
is voor vragen van ouders op maandagnamiddag. Wie een overleg met haar wenst
meldt zich dus voortaan op maandagnamiddag aan op school of stuurt haar een
mailtje. Voorts geven we nog mee dat de schooltoeslag binnen het Groeipakket
automatisch onderzocht wordt, aanvragen zijn dus niet meer nodig.
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Nogmaals de pijlers van onze
vernieuwde schoolvisie
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MENU VAN SEPTEMBER 2019

13/09
16/09 – 20/09
18/09
25/09
27/09
27/09 – 29/09
30/09

KALENDER SEPTEMBER 2019
Buitendag Fiets
Week van de mobiliteit met op vrijdag Strapdag
Dag van de sportclub
Pedagogische studiedag: geen school
Buitendag Fiets
Feestweekend: 140 jaar Sint-Bavo
De jarigen van september worden gevierd
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