STAPSGEWIJS
alweer wat wijzer over de stap

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

Voorleesactiviteit met Het Vliegtuig en de Tractor

Octopus Flits !
In het begin van het schooljaar hebben
we telkens opnieuw aandacht voor de
leerlingen die stappen of trappen naar
school. Dit met onze strapdag. Maar
ook in de winter kan en mag er gestrapt
worden richting school!
In de donkere maanden van het
schooljaar
schenken
we
extra
aandacht aan de zichtbaarheid en de
veiligheid. Daarom houden we op
school momenteel een flitscampagne.
Zo controleren we regelmatig of het
dragen van de fluojasjes voldoende
nageleefd wordt door onze leerlingen.
Strappen of niet, een fluojasje in deze
donkere maanden is altijd een goed
plan!
We zijn dan ook tevreden over de
resultaten en de inspanningen die door

de leerlingen – mede dankzij de ouders –
geleverd worden. Houden zo!
Het blijkt een vruchtbaar jaar te zijn in
onze school. Voor nieuwjaar hebben we
voor een tijdje afscheid moeten nemen
voor
juf Lisa
omwille van een
zwangerschap. Nu moeten we ook een
hele poos juf Lien missen, want ook zij is
zwanger. Proficiat aan beide juffen en
alvast een goede zwangerschap en een
gezonde baby gewenst!

• Nieuws van de vriendenkring

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.

Beide juffen worden uiteraard vervangen
op school. Zo maakten we al een tijdje
kennis met juf Ilse. Vanaf deze week
verwelkomen we juf Phebe in ons team.

Maarten Samyn
Directie De Stap

De Luchtballon maakt verteltassen
De luchtballon maakte verteltassen in de taallessen. Daarin zat
een prentenboek en een zelfgemaakt gezelschapsspel dat past
bij het boek. De verteltassen werden voorgesteld in het
cruiseschip. De prentenboeken werden voorgelezen en het spel
werd uitgelegd en gespeeld. Een tof moment! (foto’s blz 2)
Een sfeerbeeld van de buitendag
van de Fiets.
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Nieuws uit de vriendenkring
Movies @ De Stap
Op vrijdag 3 april organiseren we voor leerlingen
van het 1e tot en met het 6e leerjaar een leuke
filmavond. Geen betere manier om de
paasvakantie in te zetten!
Ouders zijn niet toegelaten in de filmzaal, maar
kunnen gezellig wat kletsen in de bar waar er
hapjes en drankjes zijn. De kinderen krijgen een
drankje en een snack en nemen zelf hun
favoriete kussen en dekentje mee zodat ze lekker
comfortabel naar de film kunnen kijken.
Welke film het wordt, dat beslissen jullie! Na de
krokusvakantie
geven
we
een
inschrijvingsstrookje mee in de boekentassen.
Daarop kan je je top 3 aanduiden.
Moet er nog popcorn zijn!?

Op weg naar het secundair: schoolbezoek aan de Sint-Jorisschool te Menen.
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MENU VAN FEBRUARI 2020
maandag 3 februari

dinsdag 4 februari

donderdag 6 februari

vrijdag 7 februari

Broccolisoep
Lasagne

Erwtensoep
Keizergebraad
Jagersaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen
dinsdag 11 februari

Bloemkoolsoep
Kipsteak
Cremesaus
Erwtjes
Puree
donderdag 13 februari

Tomatensoep
Kippenreepjes
Zoet zure saus
Rijstmix
vrijdag 14 februari

Tomatensoep
Stamppot van vergeten
groenten
Mosterdsaus
Braadworst
dinsdag 18 februari

Knolseldersoep
Rollade
Currysaus
Perzik
Rijst
donderdag 20 februari

Wortelsoep
Valentijnsburger
Braadsaus
Rode Kool
Natuuraardappelen
vrijdag 21 februari

Andijviesoep
Kippenboomstam
Zingarasaus
Appelmoes
Natuuraardappelen

Pompoensoep
Stoofvlees
Erwtjes en wortelen
Natuuraardappelen

Tomatensoep
Hesp in kaassaus
Spirelli

maandag 10 februari
Champignonsoep
Vol-au-vent
Geraspte wortelen
Puree
maandag 17 februari
Kippensoep
Duo van zalm & pollakhaasje
Nantuasaus
Wortelpuree

03/02
07/02
09/02
10/02
14/02
19/02
21/02
21/02
21/02

KALENDER FEBRUARI 2020
Facultatieve verlofdag: geen school
Tutorlezen: Zeilboot en Ufo
Peuterinstuif
Grootoudersfeest
Tutorlezen: Zeilboot en Ufo
Mini-krachtbal (MOEV-activiteit)
De jarigen van februari worden gevierd
De schoolverlaters bezoeken het Sint-Aloysiuscollege in Menen
Carnaval op school

De zorgrubriek
IN DE KIJKER: Speelpleinwerking De Speelveugel – Hoeve Delaere
Inschrijvingen voor de krokusvakantie ( 24-28 februari) en de paasvakantie ( 6-17 april)
voor kinderen tussen 3 en 15 jaar.
Een speelpleindag start om 08u30 en eindigt om 17u00.
Voor en na de werking is er opvang voorzien ( vanaf 07u, tot 18u)
Inschrijven via http://reservaties.menen.be
Kun je niet online inschrijven, kom dan naar de Jeugddienst

IN DE KIJKER: Luizenbeleid
Mogen we vragen om regelmatig de haren van de kinderen te controleren op luisjes?
We volgen dit op onze school nauw op, maar dit kan uiteraard niet zonder jullie medewerking.
Alvast bedankt!
Meer info omtrent het luizenbeleid dat we toepassen vindt u op blz. 35 van ons schoolreglement.
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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Klusjesdag op 14 maart
We willen opnieuw aanknopen met een traditie die enkele jaren onderbroken werd: de klusjesdag. Doorheen het
schooljaar en tijdens de vakanties proberen we er steeds voor te zorgen dat onze gebouwen er piekfijn bij liggen.
Dit vergt heel wat onderhoud, waardoor andere zaken soms wat achter blijven. Tijdens de klusjesdag willen we
een inhaalbeweging doen en enkele zaken aanpakken, want vele handen maken licht werk... Bent u handig,
schildert u graag, werkt u graag met schop en spade, meld u dan aan voor onze klusjesdag op 14 maart
via helpendehanden@destap.be. Kunt u zich geen hele dag vrijmaken, maar enkele uurtjes in de voor- of
namiddag, dan is dat uiteraard ook goed. De leerkrachten en de leden van de vriendenkring zullen alvast van de
partij zijn! We voorzien in ieder geval een natje en een droogje om verse krachten op te doen…
Alvast hartelijk dank!

De papa van Lee-Ryan kwam in de klassen van de middenbouw vertellen over de noodcentrale 112. Het was een heel boeiende en
leerrijke namiddag !

Tutorlezen: samenwerken, leren met en van elkaar! Een samenwerking tussen de Zeilboot en de Ufo op vrijdagnamiddag.

STAPSGEWIJS – FEBRUARI 2020

WWW.DESTAP.BE

