STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

december 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

Met de bovenbouw op uitstap in Deinze
(herfstwandeldag)

• Nieuws van de vriendenkring

HO ! HO ! HO !
Kijk eens aan! Een nieuwe editie van
Stapsgewijs,
alweer
een
maand
voorbij…
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van
dit kalenderjaar. De Sint vertoeft nog
heel eventjes in het land, de
kerstbomen snakken naar versiering.
Jawel, de kerstperiode is alweer
aangebroken. Op de radio zullen we
weer iets vaker Mariah Carey, Urbanus,
Xavier Debaere, … horen. Deze
kerstklassiekers
begeleiden
ons
doorheen de (voor velen) fijnste tijd van
het jaar! Dit weekend startte alvast de
advent, het aftellen naar Kerstmis is nu
echt begonnen!

Langs deze weg wil ik alle betrokkenen
van de Stap een zalige kersttijd
toewensen. Hopelijk vindt iedereen de
tijd om te genieten van deze – ondanks
de koude – warme periode !

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

Maarten Samyn
Directie De Stap

kom je op de klasblog terecht.

Sfeerbeelden op pagina 4
Om leerdoelen te bereiken doen we op school veel meer dan
enkel en alleen maar lesgeven. En gelukkig maar! Op de laatste
pagina vinden van wat sfeerfoto’s van activiteiten uit het
Cruiseschip (memory en kapla), de Helikopter (leerwandeling en
provincies inoefenen met de tablets) en de Zeilboot (kunst volgens
Roger Raveel).
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Klaaskoeken bakken tijdens de
daguitstap naar de kinderboerderij
(Zeilboot en Cruiseschip)

WWW.DESTAP.BE

Actie voor de warmste week

Nieuws uit de vriendenkring

Ook dit jaar zetten de leerlingen uit de ruimte zich in voor het
goede
doel.
Hiervoor
organiseren
ze
opnieuw
een
pannenkoekenactie. Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie
bakken ze pannenkoeken. Tijdens die actie kunnen ook plaatjes
aangevraagd worden. Inschrijven kan nog steeds via ons GIMMEplatform.

Het jaar is bijna om zeg, wat is dat weeral snel
gegaan. Maar niet getreurd, we gaan eruit met
een knaller: nu zaterdag kan je op de Kerstmarkt
bij ons terecht voor een heerlijke picon en ander
lekkers. Vertel het vooral verder!

De opbrengst gaat deze keer naar Awel VZW. Dit is een gratis
dienst die luistert naar kinderen en jongeren die het moeilijk
hebben en hen hierbij ondersteunt.
Ze zorgen voor laagdrempeligheid en werken met vrijwilligers met
een hart voor kinderen en jongeren. Door hen te steunen, helpen
we mee in de verdere uitbouw van hun VZW!.
We vinden het als school heel belangrijk dat we met de leerlingen
de handen uit de mouwen steken om een goed doel te
ondersteunen. Echter, ook hier moeten we keuzes maken. We
hebben dan ook met team beslist om iets te organiseren voor De
Warmste Week. Dit neemt niet weg dat we in de toekomst een
ander project steunen, bijvoorbeeld via Rode Neuzen…

Je kon ook al lezen dat de plannen voor de
nieuwe speeltoren - eigenlijk speelboot- al heel
concreet zijn. Terwijl de jongens van het VTI in
Menen aan het werken zijn aan de houten boot,
moet er op school ook het één en ander
gebeuren aan de ondergrond. En daarvoor zijn
we op zoek naar een hele lieve hulpvaardige
tuinman of -vrouw die de helling waar de
speelboot moet staan, wat vlakker kan maken.
Je voelt je aangesproken? Of je kent een
geknipte tuinaannemer Geweldig! Stuur dan
een mailtje naar helpendehanden@destap.be.
De schets van onze speelboot vind je onderaan
deze pagina! Tot volgend jaar!
Groeten van de Vriendenkring!

Minder paars op straat…
We hebben bericht gekregen van de stadsdiensten dat
we het vanaf 1 december moeten stellen met een
gemeenschapswacht minder.
Op het kruispunt stonden in de ochtend steeds twee
personen om de kinderen veilig over te steken. Voortaan
zal er dus maar een meer zijn die verantwoordelijk is voor
het volledige kruispunt.
Hou er dus rekeningen mee dat de kinderen die alleen
komen soms iets langer zullen moeten wachten om te
kunnen oversteken. Uiteraard zal de verantwoordelijke zijn
uiterste best doen om alles veilig te laten verlopen.
Voor aanvang van de namiddag staan we zelf in om de
veiligheid aan het kruispunt te garanderen.

Een ruwe schets van hoe de
speeltoren er zou moeten uitzien
(Zeilboot en Cruiseschip)
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MENU VAN DECEMBER 2019
maandag 2 december

dinsdag 3 december

donderdag 5 december

vrijdag 6 december

Bloemkoolsoep
Kippengyros
Wortelschijfjes
Rijst

Preisoep
Kippenboomstam
Braadsaus
Witte kool in witte saus
Natuuraardappelen

Ajuinsoep
Stoofvles
Erwtjes
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Hesp in kaassaus
Spirelli

maandag 9 december

dinsdag 10 december

donderdag 12 december

vrijdag 13 december

Kippensoep
Fishsticks
Oostendse vissaus
Spinaziepuree

Tomatensoep
Kip
Zoetzure saus
Perzik
Rijst

Wortelsoep
Vo-au-vent
Geraspte wortelen
Puree

Champignonsoep
Winterrolletje
Zingarasaus
Rode Kool
Natuuraardappelen

maandag 16 december

dinsdag 17 december

donderdag 19 december

vrijdag 20 december

Broccolisoep
Kalkoen Cordon Bleu
Braadsaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen

Knolseldersoep
Spaghetti
Bolognaisesaus

Tomatensoep
Herdersfiletgebraad
Jagersaus
Broccoli
Puree

Groentesoep
Kipkerstboomburger
Braadsaus
Appelmoes
Natuuraardappelen

02/12
03/12
06/12
07/12
13/12
16/12
17/12
29/11
21/12 – 03/01

KALENDER DECEMBER 2019
Kinderparlement
Met de Zeilboot naar de kinderboerderij
Met het Cruiseschip naar de kinderboerderij
Sint op school
Kerst in Lauwe
Buitendag Fiets
Schoolbezoek VTI: Satelliet
Brugfiguur OCMW is aanwezig op school (8u – 10u)
De Ufo gaat kaarten in het rusthuis
Pannenkoekenactie voor de Warmste Week
Kerstvakantie

De zorgrubriek
Op maandag 2 december was er kinderparlement op school.
Dit is een overlegmoment van een delegatie leerlingen uit de
midden- en bovenbouw van de lagere klassen. Het was een leerrijk en
gezellig moment waarbij heel wat interessante ideeën naar voor werden
gebracht.
De ideeën zijn er… nu nog bekijken met het kernteam van De Stap
hoe en welke acties we kunnen opzetten.. vanuit onze eigen leerlingen!
Wordt vervolgd 😉

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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