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De Nieuwsbrief in ‘t kort
• Foto’s van activiteiten op
school
• Belangrijke weetjes
• Rubriek vanuit de zorg
• Nieuws van de vriendenkring

Met het Cruiseschip naar de kinderboerderij

De maskers vallen af !
De titel heeft helemaal niets met het
spreekwoord te maken, maar uiteraard
wel met het feit dat de maatregelen
vanaf 1 oktober heel wat soepeler
geworden zijn, ook op onze school.
Onze werking startte in september min of
meer normaal op, we kunnen intussen
spreken
over
een
gewone
schoolwerking. We hopen en duimen dat
we vertrokken zijn voor een ‘rustig’
schooljaar waar de focus ligt op
verbinding.
Verbinding op de klasvloer, maar zeker
ook met de ouders. We zijn dan ook wat

blij dat we jullie mogen verwelkomen op
ons schoolfeest. De inschrijvingen hiervoor
zijn intussen afgelopen. Alvast bedankt
voor de steun.
Wat die steun betreft… Alle opbrengsten
gaan
integraal
naar
de
speelplaatswerking.
Onze
leerlingen
vertoeven heel wat tijd op de speelplaats,
we doen dan ook onze uiterste best om
die voor hen zo aangenaam mogelijk te
maken met een heel fijn en uitgebreid
speelaanbod. Er is trouwens eindelijk een
doorbraak wat het speelelement betreft.
De voorbereidingswerken kunnen eindelijk
starten!

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

Enkele onderwijsweetjes
Het zijn barre tijden, ook voor het onderwijslandschap. Gelukkig kondigde de minister
van onderwijs enkele maatregelen aan die moeten zorgen dat het niveau van het
onderwijs wordt opgekrikt. Daar zijn we heel blij om! Hoewel er blijkbaar toch weer
bespaard moet worden op onderwijs werden ons extra middelen beloofd.
Enkele van die middelen moeten de job van leerkracht ook wat aantrekkelijker maken.
We klagen zeker niet, maar moeten ook vaststellen dat wij al enkele keren met het
lerarentekort geconfronteerd werden. Met het team hebben we vorig jaar een plan B
uitgewerkt voor het geval dat we niet voltallig zijn, maar we hopen dat we het volledige
schooljaar kunnen uitdoen met plan A.
Onze school is voortdurend in ontwikkeling en probeert zich steeds weer aan te passen
aan de noden die op ons pad komen. Nieuwe zaken die we uitwerken benaderen we
steeds vanuit onze schoolvisie. We zijn dan ook benieuwd naar de
mening van de onderwijsinspectie. Tijdens de laatste week van oktober
ontvangen we twee inspecteurs voor een brede schooldoorlichting.
STAPSGEWIJS – OKTOBER 2021

Ook de scholenveldloop is intussen
opnieuw van start gegaan !

WWW.DESTAP.BE

De zorgrubriek:

Met de Voetstapjes op schoolreis naar de Zoo van
Antwerpen!

Nieuws uit de vriendenkring
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

Openingstijden secretariaat
Zoals op de eerste pagina vermeld, werd er de afgelopen periode
fors in onderwijs geïnvesteerd. Een van de zaken die voor ons
veranderde, is dat we sinds dit schooljaar over meer uren op het
secretariaat beschikken. Zo mochten we halverwege september juf
Hannelore verwelkomen die op woensdag en op vrijdag op het
secretariaat terug te vinden is. Dit betekent dus de volgende
openingstijden voor het secretariaat voor dit schooljaar:
Maandag van 8.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Woensdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Juf Gudrun
Juf Gudrun
Juf Hannelore
Juf Gudrun
Juf Julie
Juf Hannelore

Heb je een dringende melding te doen en krijg je via de telefoon
niet meteen iemand te pakken: spreek zeker uw boodschap in via
de voicemail of stuur ons een smartschoolbericht !

Bereikbaarheid klasblogs
Soms staan we als school ook voor voldongen feiten. Zo merkten we
afgelopen week dat een deel van onze klasblogs plots niet meer te
bereiken zijn. Google heeft op 1 oktober enkele van de diensten
aangepast, het programma waarmee de blogs gemaakt worden is
daar een van. We werken aan een oplossing!
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Ook zo blij dat de school weer normaal gestart
is?
Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar voor
de Vriendenkring.
Op de startvergadering van 7 september
konden we alvast een viertal nieuwe leden
verwelkomen, daar zijn we geweldig blij mee!
We starten vol goesting aan dit -hopelijk
coronavrij- schooljaar. Zo zul je ons op het
schoolfeest achter de bar en bij de spelletjes
voor de kinderen vinden. Heb je zelf zin om een
shiftje mee te draaien op 10 oktober of de bar te
helpen opbouwen op 9 oktober, stuur dan zeker
een mailtje naar helpendehanden@destap.be.
Er staan ook een aantal lekkere en leuke
verkoopacties op onze planning: naast de
spaghettisaus-actie die reeds achter de rug is,
kan je in november topwijnen bestellen tegen
een prijsje. Op de kerstmarkt in december zijn we
van de partij, in maart is de koekenverkoop er
weer en in april plannen we een filmavond voor
de kinderen met bar voor de ouders.
De opbrengst van onze acties investeren we
integraal in de kinderen en de school.
Wil je meer weten over onze werking? Een
gezicht kunnen plakken op de leden van de
Vriendenkring? Of wil graag (af en toe eens)
meehelpen?
Kijk
dan
zeker
eens
op www.facebook.com/VKDeStap.
Alle info over de vriendenkring vinden we ook op
de website van de school.
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