STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

oktober 2019
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• Belangrijke weetjes
• Kalender en menu voor de
volgende weken
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Hoog bezoek bij de
Voetstapjes

• Nieuws van de vriendenkring

Welkom op onze foute party !!!
Ons schoolfeest staat voor de deur!
Voor de tweede keer gaat dit door in
de maand oktober. Vorig jaar waren
de weergoden ons gunstig gezind want
er kon zelfs gefietst worden in T-shirt.
Dit jaar lijken de voorspellingen volgens
sommige bronnen minder gunstig te
worden. We volgen dit op de voet op
en zullen hier uiteraard op anticiperen
om de kinderen, ouders en grootouders
een fijne dag te bezorgen.

Het inschrijven van de middagmalen was
in elk geval een voltreffer! Dank aan allen
die er willen bij zijn!
Ook een woordje van dank aan de leden
van de vriendenkring die achter de
schermen
reeds
heel
wat
voorbereidingen voor het schoolfeest
getroffen hebben.

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 hebben er alvast veel zin
in, want de repetities beloven dat het
echt wel een foute party wordt!

Sfeerbeelden van de eerste schoolmaand
Verderop deze editie van Stapsgewijs zijn sfeerbeelden terug te
vinden uit de verschillende klassen die genomen werden tijdens
de voorbije maand september.
Wenst u meer te weten over de klas waar uw kind in zit, dan kunt
u terecht op de klasblog. Deze is gemakkelijk terug te vinden op
onze schoolwebsite (www.destap.be) door te klikken op het
klassymbool. Op die manier kunt u ook de blogs van de andere
klassen bezoeken.
Veel surfplezier !
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Yben (Satelliet) won dit schooljaar al
enkele medailles tijdens de MOEV
loopwedstrijden ! Alvast een dikke
proficiat voor hem en alle andere
Stappers die reeds deelgenomen
hebben aan de loopcrossen!!!

WWW.DESTAP.BE

Nieuws uit de vriendenkring
Wist je dat ...
... de Vriendenkring elk schooljaar 10 euro geeft
per kind? Dat geld zetten we op de rekening van
de school, zodat juf of meester een leuk extraatje
kunnen voorzien voor de kindjes in de klas.
Ook de jongens en meisjes die op bos- en
zeeklassen vertrekken krijgen hierboven op van
de vriendenkring een extra steuntje in de rug van
10 euro. Maar dat geld komt niet uiteraard niet
uit de lucht gevallen: we proberen zo veel
mogelijk centen in te zamelen via sponsoring,
door onze koekenverkoop, de warme beenhesp
op het schoolfeest, de bar tijdens de kerstmarkt,
de ontbijtactie, ... Veel eten en drinken is dus de
boodschap :)
En om al die initiatieven te organiseren is jullie
hulp meer dan welkom!
- Wil je een shift draaien achter de bar?
- Kan je voor of na een evenement helpen
opbouwen en/of afbreken?
- Ben je geïnteresseerd in het klus- of
vervoerteam?
- Of heb je een goed idee waar wij nog niet zijn
opgekomen?
Eén adres: helpendehanden@destap.be
Alvast bedankt!
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MENU VAN OKTOBER 2019
dinsdag 8 oktober

donderdag 10 oktober

vrijdag 11 oktober

Preisoep
Kip zoetzure saus
Gestoofde wortelen
Rijst

Broccolisoep
Fishsticks
Mosterdsaus
Broccolipuree

maandag 14 oktober

dinsdag 15 oktober

donderdag 17 oktober

Tomatensoep
Zwitserse schijf
Braadsaus
Prinsessenboontjes
Natuuraardappelen
vrijdag 18 oktober

Aspergesoep
Kalkoen Cordon Bleu
Cremesaus
Erwtjes en wortelen
Puree
maandag 21 oktober

Tomatensoep
Herfstgebraad
Braadsaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen
dinsdag 22 oktober

Kippensoep
Vol au vent met
champignons
Geraspte wortelen
Rijst
donderdag 24 oktober

Andijviesoep
Gehaktbroodje
Rode kool
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Scharrolletjes
Nantuasaus
Knolselderpuree

Venkelsoep
Hesp in kaassaus
Spirelli

Erwtensoep
Kippengyros
Komkommerschijfjes
Natuuraardappelen

Pompoensoep
Heksenburger (kip)
Griezelmoes
Aardknollen

07/10
08/10
10/10
12/10
17/10
18/10
25/10
28/10 – 01/11

vrijdag 25 oktober

KALENDER OKTOBER 2019
Facultatieve verlofdag: geen school
Veldcross scholengemeenschap voor de bovenbouw
Les over de dode hoek in de Wevelgem voor de bovenbouw
Schoolfeest
Werelddag tegen armoede
Dag van de jeugdbeweging
Herfstwandeldag
Herfstvakantie

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Opvangdienst voor acuut zieke kinderen tot 12 jaar nodig ?

Maandag tot en met zondag van 07u00 tot 22u00u
Contacteer ons !
Bel 056/ 233 777

Zit u met een vraag of wenst u iets te melden? Kom gerust langs op maandagnamiddag, u vindt me in het voormalige klooster
(Lauwbergstraat 1).
Mailen kan ook: dorothee.staelens@destap.be
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