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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

Met het Vliegtuig naar de inhuldiging van het
gedenkteken aan het 17-oktoberbos

• Nieuws van de vriendenkring

Op naar de kerstperiode !
Wat gaat de tijd toch snel zeg! Het is
telkens weer schrikken als de Sint in het
straatbeeld verschijnt, de kerstversiering
in de winkelrekken ligt, … Alweer een
jaar voorbij. Maar intussen dendert de
trein van het huidige schooljaar keihard
voort!
Zoals gezegd rollen we de visie die vorig
schooljaar uitgewerkt werd verder uit
naar de klassen. In de kleuterklassen
krijgt dit vooral vorm met het uitwerken
van het Talentenarchipel. De hoeken
worden voortaan eilanden genoemd
waarin
de
kleuters
volop
tot
ontwikkeling komen en hun eigen
talenten leren ontdekken, op die
manier werken we hard aan “kansen
geven, kansen nemen, kansen krijgen”
en aan de zelfstandigheid van de
kleuters!

Voor de Auto en de Tractor was het
uitwerken van die eilanden wel heel
speciaal. Juf Els en juf Anja hebben reeds
heel wat tijd gestopt in klasorganisatie en
-inrichting want ze kregen plots elk twee
lokalen ter beschikking. Hun klas werd als
het ware dubbel zo groot! Dubbel zo veel
plaats voor de kleuters om hun talenten
verder te ontdekken. Dit werd alvast door
hen gesmaakt, dit kunnen we zien op de
foto’s op pagina 4 van deze Stapsgewijs.

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.

Tussendoor verhuisde ook juf Lien van
lokaal en richtte ze ook haar klas in met
talenteneilanden. De Voetstapjesklas
bleef uiteraard in het kloostergebouw,
maar ook daar deden de eilanden hun
intrede. Alvast een dikke merci aan het
volledige kleuterteam voor de reeds
geleverde inspanningen !!!
Maarten Samyn
Directie De Stap

Sfeerbeelden herfstwandeldag en parken bosspelen
De laatste dag voor de herfstvakantie gaan we traditioneel met
de hele school wandelen. Enkele sfeerbeelden van deze activiteit
zien we verder in dit krantje. Daar staan ook beelden op van de
MOEV-activiteit “Park- en Bosspelen”.
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Bewegend leren in de zeilboot. Dat
is onder ander ook leren schrijven
op vele manieren. Schrijven met de
vinger en water op schrijfbordje

WWW.DESTAP.BE

Nieuws uit de vriendenkring
Wat een (fout) feest!
De Vriendenkring blikt meer dan tevreden terug
op het schoolfeest. Wat een geweldige dag was
dat zeg, en ook het weer zat nog eens mee!
Bedankt aan alle kindjes, ouders, team De Stap,
sponsors, vrijwilligers en sympathisanten om er
een onvergetelijke dag van te maken! In totaal
haalden we door het lekkere eten, de verkoop
van de drank en de spelletjes alles samen zo’n
5.000 euro op. Dat geld investeren we in een leuk
extraatje voor je kind.
Op het schoolfeest maakte de Vriendenkring
ook heel mooie foto’s en filmpjes. Je vindt ze op
de gloednieuwe Facebookpagina van de
Vriendenkring van De Stap of op de
Facebookgroep Basisschool De Stap. De
afzonderlijke filmpjes van de dansjes komen op
de klasblogs. Zet de volumeknop helemaal open
en ‘placeer’ samen met je spruit nog eens een
dansje in de living 😊
Volgende afspraak: de kerstmarkt op 7
december natuurlijk! Of misschien zien we elkaar
op de vergadering van de VK? Spring gerust
eens binnen op maandag 18 november om 20
uur in de eetzaal. Meer dan welkom!
Groeten van de Vriendenkring!
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MENU VAN NOVEMBER 2019
maandag 4 november

dinsdag 5 november

donderdag 7 november

vrijdag 8 november

Broccolisoep
Vol au vent
Rijst
Puree

Tomatensoep
Hoeveburger
Rode kool
Natuuraardappelen

Pompoensoep
Spaghetti
Bolognaisesaus

maandag 11 november

dinsdag 12 november

Erwtensoep
Dijonaise gebraad
Jagersaus
Prei in room
Natuuraardappelen
donderdag 14 november

Preisoep
Fishsticks
Béarnaisesaus
Knolselderpuree

Tomatensoep
Kip curry
Broccoli
Rijst

maandag 18 november

dinsdag 19 november

donderdag 21 november

Kippensoep
Kalkoen Cordon Bleu
Braadsaus
Erwtjes
Natuuraardappelen

Tomatensoep met balletjes
Pollak Haasje
Nantuasaus
Gestoofde Wortelen
Puree

Seizoenssoep
Kippen burger
Jagersaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen

Bloemkoolsoep
Hesp in kaassaus
Spirelli

maandag 25 november

dinsdag 26 november

donderdag 28 november

vrijdag 29 november

Agnes Sorelsoep
Noors Vispannetje
Spinaziepuree

Ajuinsoep
Kipsteak
Provenciaalse saus
Prinsessenboontjes
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Gehaktballetjes
Tomatensaus
Komkommerschijfjes
Puree

Cressonsoep
Rollade
Zoet zure saus
Perzik
Rijst

05/11 en 06/11
11/11
15/11
18/11
19/11
27/11
29/11
29/11

vrijdag 15 november
Andijviesoep
Worst
Braadsaus
Appelmoes
Natuuraardappelen
vrijdag 22 november

KALENDER NOVEMBER 2019
Oudercontacten
Herdenking 11 november (vrije dag)
Buitendag Fiets
Brugfiguur OCMW aanwezig (8u tot 10u)
Swimmathon in Wevelgem
Netbaltornooi in Rekkem
Buitendag Fiets
De jarigen van november worden gevierd

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Brugfiguur Miriam
Heb je vragen rond opvoeding, kinderopvang, vrije tijd, financiën, huisvesting, schoolfacturen, administratie,…?
Neem contact op met de Miriam, de brugfiguur van Menen. Die helpt zoeken naar de juiste hulpverlening!
In de agenda vinden jullie een klevertje met haar contactgegevens.
Miriam is ook op school aanwezig op 18 november en 16 december van 08u tot 10u
IN DE KIJKER: Wat na het lager onderwijs ? Infoavond door CLB voor ouders. Inschrijven in niet nodig.
Welkom op:
- woensdag 13 november 2019 om 19u30 in GC Forum Wervik
- woensdag 27 november 2019 om 19u30 in CC De Steiger Menen
- donderdag 12 december 2019 om 19u30 in CC De Guldenberg Wevelgem
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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