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alweer wat wijzer over de stap

maart 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

Vrij podium tijdens carnaval

• Nieuws van de vriendenkring

In de ban van corona
Het coronavirus is niet meer weg te
denken uit de media. Sinds de
krokusvakantie
zijn
steeds
meer
gevallen van besmetting opgedoken in
Europa. Intussen heeft het virus ook
(West-)Vlaanderen bereikt.
We krijgen dagelijks updates vanuit
Brussel omtrent de maatregelen die we
moeten treffen. Voorlopig blijven die
nog steeds dezelfde als bij het begin
van de week. Mochten we andere
richtlijnen krijgen, dan worden die
meteen gecommuniceerd (dit gaat het
snelst via GIMME, hou uw account dan
ook in de gaten). Voor info die up to
date is verwijs ik nogmaals naar
www.info-coronavirus.be
De tweede week na de krokusvakantie
is
er
onze
projectweek
rond
“afspraken”, een van de accenten uit

onze schoolvisie. De hoofdbrok van die
afspraken ligt op de speelplaats. Met het
team hebben we ons gebogen over wat
goed loopt en wat beter kan om dan te
eindigen in duidelijke afspraken voor
iedereen
(leerlingen,
leerkrachten,
toezichters, ouders, …). Van deze
afspraken
maakten
we
een
afsprakenlied, met een heuse videoclip
erbij. Om dit op te nemen kregen we de
hulp van Lore en Davy van de
vriendenkring. Langs deze weg “een
dikke merci” voor jullie hulp. De clip komt
op onze website en onze sociale media.
Het doel blijft uiteraard dat de afspraken
door iedereen goed nageleefd worden!

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

We gaan in overleg met stad Menen
Net voor de jaarwisseling kregen we van stad Menen de boodschap dat er een
stadswachter minder zou zijn ’s ochtends om onze (en ook andere) leerlingen te
helpen in het verkeer nabij de schoolomgeving. Dit stootte toen op wat onbegrip…
We gaan met de school (en schoolraad) intussen in overleg met de stad om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn om de schoolomgeving veiliger te maken voor de
kinderen. Er zal hiervoor via GIMME een enquête verspreid worden omdat we de
meningen van onze ouders ook willen meegeven aan de stadsdiensten. Meer info
volgt…
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De wiskundegroep van juf Saartje
stapt “de kilometer” af.

WWW.DESTAP.BE

Nieuws uit de vriendenkring
Koeken, kijken en klussen…
Bedankt iedereen om weer massaal koekjes te
bestellen! De opbrengst van de koekenverkoop
gaat zoals jullie weten naar de bouw van de
speeltoren (waarvoor de eerste werken net voor
de krokusvakantie gestart zijn). Intussen kregen
de kinderen van de zeilboot tot in de ruimte ook
allemaal het inschrijvingsformulier voor Movie @
De Stap. Weten jullie kindjes al welke film ze willen
zien; Trolls, Het regent gehaktballen of Meester
Kikker? Inschrijven kan tot maandag 23 maart.
We hopen jullie op 3 april zeker ook in onze bar
te zien :)
Maar de eerstvolgende afspraak is de klusdag
natuurlijk. Ben je handig en heb je een gaatje in
je agenda op zaterdag 14 maart? Kom dan
zeker af en laat ons weten dat je komt via
helpendehanden@destap.be. Samen met het
Stapteam pakken we een paar klusjes aan. Dat
kan gaan over schilderen, werken in de tuin, iets
repareren, ... Ook wie maar een halve dag of
een paar uur kan komen klussen is welkom.
P.S. De volgende vergadering van de
vriendenkring is op maandag 16 maart, om 20
uur in de refter. Voel je vrij om even te binnen te
springen.

Familienieuws

We kregen de laatste tijd heel wat fijne berichten binnen. Zo werden er enkele van onze
Stappers grote broer of grote zus. We zetten even alles op een rijtje:
Otis De Buck
Lou uit de Tractor werd grote broer. Zie hem eens stralen op de foto hiernaast!
Moussa Sahli
Ook Youssef (de Auto) en Aminah (de Voetstapjes) kregen er een broertje bij: Moussa!
Tess Vanthournout
Mats en Gilles zijn in de krokusvakantie ook grote broer geworden. Dan nog wel van een
zusje, Tess genaamd.
Alvast een heel dikke proficiat aan al deze Stappertjes en hun ouders!
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MENU VAN MAART 2020
maandag 2 maart

dinsdag 3 maart

donderdag 5 maart

vrijdag 6 maart

Erwtensoep
Vispannetje
Spinaziepuree

Pompoensoep
Shaslickburger
Braadsaus
Witte kool in witte saus
Natuuraardappelen
dinsdag 10 maart

Tomatensoep met balletjes
Kip curry
Ananas
Rijst

Bloemkoolsoep
Spaghetti
Bolognaisesaus

donderdag 12 maart

vrijdag 13 maart

Tomatensoep
Kip krokantje
Zoet zure saus
Wortelschijfjes
Rijst
dinsdag 17 maart

Wortelsoep
Gehaktballetjes
Tomatensaus
Komkommerschijfjes
Puree
donderdag 19 maart

Champignonsoep
Orloffgebraad
Cremesaus
Prinsessenboontjes
Natuuraardappelen
vrijdag 20 maart

Tomatensoep
Fishsticks
Nantuasaus
Pastinaakpuree

Andijviesoep
Gehaktbroodje
Braadsaus
Rode Kool
Natuuraardappelen

Knolseldersoep
Kalkoenstoofvlees
Appelmoes
Natuuraardappelen

Groentesoep
Hespenreepjes
Kaassaus
Spirelli

maandag 23 maart

dinsdag 24 maart

donderdag 26 maart

vrijdag 27 maart

Venkelsoep
Lentegebraad
Zingarasaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen

Venkelsoep
Lentegebraad
Zingarasaus
Bloemkool in room
Natuuraardappelen

Komkommersoep
Pollak Haasje
Mosterdsaus
Broccolipuree

Paprikasoep
Braadworst
Erwtjes en wortelen
Natuuraardappelen

maandag 9 maart
Ajuinsoep
Kippengyros
Erwtjes
Natuuraardappelen
maandag 16 maart

02/03
03/03 – 04/03
06/03
08/03
11/03
11/03
13/03
14/03
17/03
19/03
25/03
27/03

KALENDER FEBRUARI 2020
Start vrije inschrijvingen schooljaar 2020 – 2021 + schoolfotografie
Oudercontacten kleuter
Tutorlezen: Zeilboot en Ufo
Instapviering voor de eerste communicanten (10 uur)
Pedagogische studiedag: geen school
Mini-krachtbal (MOEV-activiteit)
Bednet-dag
Klusjesdag
De Voetstapjes gaan naar Woopahoo
Activiteit voor de oudsten in de bib van Menen
Trefbaltornooi (MOEV-activiteit)
Koekenverkoop

Zorgrubriek
IN DE KIJKER: Opendeurdag Huis van het Kind
Als ouder, kind, jongere, opvoedingsverantwoordelijke of professional ben je welkom in
Huis van het kind Menen.
“Door samen te werken met verschillende organisaties garanderen we dat je beter je weg
vindt in het opvoeden van (je) kind of het opgroeien in Menen.
We luisteren naar je vraag en helpen je graag minstens één stap verder.
Daarop kan je rekenen.”
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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