STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

januari 2020
De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes
• Kalender en menu voor de
volgende weken

Met de cheque voor VZW Awel naar de Warmste
Week in Kortrijk

Onze beste wensen !
Namens het volledige STAP-team wil ik
langs deze weg alle Stapper(tje)s, hun
familie en vrienden het allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar!

toetsenperiode van het schooljaar. In de
kleuterklassen
starten
de
voorbereidingen
voor
het
grootoudersfeest van februari.

We hopen dat iedereen heeft kunnen
genieten van de feestdagen en dat de
batterijen opgeladen zijn voor het
nieuwe jaar. De lagere klassen bereiden
zich stilaan voor op de eerste

U ziet het, elke periode van het jaar heeft
een specifieke invulling.
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.

Peuterinstuif op 9 februari
Op zondagvoormiddag 9 februari houden we tussen 10u en 12u onze jaarlijkse
peuterinstuif. Op dat moment kunnen alle kandidaat-stappertjes kennis maken met
onze scholing en de werking van het kleuter. We zullen een van de volgende weken
wat flyers meegeven met de leerlingen om te verspreiden onder familie of kennissen.
Dus wie iemand kent met een kind van het geboortejaar 2018: men zegge het voort!
Dank!

Sponsoring De Stap
In de loop van december kregen alle gezinsoudsten een brief mee met de mogelijke
sponsorformules om onze school financieel te ondersteunen. Instappen kan nog
steeds! Wie hiervoor interesse heeft kan steeds mailen naar directie@destap.be.
Intekenen kan via destap.be/sponsors. Alvast bedankt!
De Voetstapjes maken
hun kerststukje
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MENU VAN JANUARI 2020
maandag 6 januari

dinsdag 7 januari

Preisoep
Kipsteak
Cremesaus
Erwtjes
Natuuraardappelen
maandag 13 januari

Tomatensoep met balletjes
Driekoningengebraad
Jagersaus
Schorseneren in room
Natuuraardappelen
dinsdag 14 januari

donderdag 9 januari

vrijdag 10 januari

Knolseldersoep
Gehaktballetjes
Tomatengroentensaus
Penne

Champignonsoep
Noors Vispannetje
Wortelschijfjes
Puree

donderdag 16 januari

vrijdag 17 januari

Ajuinsoep
Kalkoen Cordon Bleu
Braadsaus
Broccoli
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Braadworst
Mosterdsaus
Witte kool in witte saus
Natuuraardappelen

Pompoensoep
Kippenreepjes
Currysaus
Ananas
Rijst

Wortelsoep
Spaghetti
Bolognaisesaus

maandag 20 januari

dinsdag 21 januari

donderdag 23 januari

vrijdag 24 januari

Groentesoep
Fishsticks
Veron saus
Pastinaakpuree

Tomatensoep
Vol-au-vent
Geraspte wortelen
Rijst

Pastinaaksoep
Kalkoenstoofvlees
Appelmoes
Natuuraardappelen

Kippensoep
Gehaktbroodje
Braadsaus
Rode Kool
Natuuraardappelen

maandag 27 januari

dinsdag 28 januari

donderdag 30 januari

vrijdag 31 januari

Andijviesoep
Kippengyros
Erwtjes en wortelen
Natuuraardappelen

Bloemkoolsoep
Hesp in kaassaus
Spirelli

Witloofsoep
Kippen burger
Braadsaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Scharrolletjes
Nantuasaus
Spinaziepuree

17/01
20/01 – 24/01
24/01
27/01
28/01
03/02

KALENDER JANUARI 2020
Schoolvoorstelling “Dromen” voor de hele school (turnzaal)
Toetsenperiode lager
Op stap naar het secundair: Sint-Aloysiuscollege
Oudercontacten
Sammy Pret (sportactiviteit MOEV) in Rekkem
Oudercontacten
Facultatieve verlofdag: geen school
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