1e jaargang, 1e editie, november 2013

Beste ouders, kinderen en leerkrachten van De StapSteen en inwoners van Wiemesmeer,
Graag stellen we jullie de eerste StapSteen Gazet voor. Een infoblad uit de pen en het fototoestel van de ouderraad.
We zijn trots een eerste jaargang te kunnen ingaan met informatie over onze school en wat daar allemaal gebeurt.
Maar niet alleen over de school. Alle activiteiten in Wiemesmeer mogen aan bod komen.
Wij zullen trachten 3 edities per jaargang uit te brengen. Hierin proberen wij steeds een thema aan te halen en een
overzicht te geven van activiteiten in en rond onze school.
Hebben jullie ideeën, opmerkingen, acties of evenementen verbonden aan onze school of aan Wiemesmeer, mogen
jullie deze steeds doorsturen naar onze redactie op ouderraadstapsteen@gmail.com.

 Veiligheid rondom onze school
De veiligheid aan ons kleine poortje achteraan de school is al een tijdje
een ‘hot issue’ tijdens vele gesprekken.
Verkeer in 2 richtingen aan het poortje zorgt voor opstopping en
gevaarlijke situaties.
Zeker voor de kindjes op de fiets.
Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente en een goed gesprek gehad
met Luc Colla.
De Kanunnik Coenenstraat definitief een één-richtingsstraat maken kan
en mag niet.
Wat wel kan, is veranderen van gewoonte.
De meeste ouders komen aangereden via de Sint-Jozefsstraat, een enkele
auto komt binnengereden via de Postesstraat.
Indien mogelijk zouden wij die ouders willen vragen om in de toekomst
ook via de Sint-Jozefsstraat binnen te rijden zodat al het verkeer in één
en dezelfde richting rijdt.
Dit zou de situatie enorm verbeteren.


Scholenveldloop

De jaarlijkse veldloop was weer een feit! Vele kinderen kwamen hun beste loopbeentjes voorzetten op het
voetbalterrein van Zutendaal.
De sfeer zat er goed in, daar zal het zonnetje zeker ook een belangrijke rol bij gespeeld hebben.
Aan allen die kwamen lopen en/of supporteren: BEDANKT!
Het was weer een gezellige en sportieve namiddag samen.
Is misschien ook eens een idee om dit op de terreinen van Zwaluw Wiemesmeer te organiseren?
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Herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie is er zoals elk jaar ook de Wir-War.
Deze gaat naar goede gewoonte door op dinsdag en vrijdag van 14u00 tot 17u00.
Ze is toegankelijk voor alle kindjes van 3 tot en met 12 jaar.
Dit jaar is het ook mogelijk dat de kindjes die op Pierewiet verblijven, mits toestemming van de ouders, naar de Wir-War
gebracht en gehaald worden.



Zwaluw Wiemesmeer

Onze lokale voetbalploeg heeft ook dit jaar verschillende jeugdploegen, namelijk U7, U9 en U11.
Surf maar eens naar de website http://www.zwaluwwiemismeer.be om te zien wanneer onze lokale helden op het
thuisterrein een balletje trappen of kom tijdens de wedstrijden van KRC Genk genieten van de geweldige sfeer in de kantine.
Wie weet zullen er toffe avonden zijn wanneer onze rode duivels hun wedstrijden op het WK in Brazilië afwerken.
En indien je honger hebt, kan je op 9/11 komen genieten op de heerlijke pastadag. Zo heb je heerlijk gegeten en onze ploeg
gesteund!

 Kalender van het trimester
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