1 oktober 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
Graag willen wij u uitnodigen voor het maken van een afspraak voor de kennismakingsgesprekken in de week van
11 oktober t/m 5 november. De leerlingen sluiten aan bij het gesprek. De inschrijvingen zijn geopend vanaf
maandag 4 oktober. U ontvangt hiervoor nog een aparte mail. Vandaag, vrijdag 1 oktober, krijgen de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 een kennismakingsformulier mee naar huis ter voorbereiding op het gesprek. Deze ingevulde
formulieren moeten uiterlijk vrijdag 8 oktober weer mee terug naar school.
Halen/brengen vanaf aanstaande maandag
Vorige week bent u geïnformeerd in de nieuwsbrief over het feit dat we vanaf aanstaande maandag 4 oktober
weer onze oorspronkelijke begin- en eindtijden gaan hanteren (behalve voor de groepen die na de herfstvakantie
verhuizen naar de Pastoriestraat). Dit betekent dat we het halen en brengen anders moeten gaan organiseren. Alle
kinderen komen via de poort van het schoolplein naar binnen. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 wachten op
de kinderen buiten op. De kinderen van de groepen 4 t/m 6 gaan zelfstandig naar binnen via de ingang bij de hal.
Wij verzoeken u via de aangegeven route (gele pijlen) het schoolplein te betreden en te verlaten.
We volgen het advies om vooralsnog geen groepen ouders de school in te laten. Voor individuele gesprekken is dit
wel mogelijk, wel dient dan een gezondheidscheck ingevuld te worden.
Vriendelijk verzoek om de onderling afstand te blijven respecteren en er samen voor te zorgen dat de doorstroom
goed verloopt.
Dinsdag 5 oktober
Dinsdag 5 oktober is het Dag van de Leraar. Ook dit jaar is het Xpect Primair-dag. De kinderen zijn deze dag vrij.
Ouderraad
We zijn nog op zoek naar versterking voor de ouderraad. Wie vindt het leuk om zijn/haar creatieve en
organisatorische kwaliteiten in te zetten voor school. Wat vragen wij van jou? Feesten zoals Sinterklaas, kerst,
carnaval helpen te organiseren. Mocht er iemand interesse hebben, stuur een mailtje naar
bs.de.stappen@xpectprimair.nl of geef het aan bij de groepsleerkracht van je kind.
Studenten op De Stappen
Wist u dat er ook veel studenten zijn op de Stappen? Wij zijn een Opleidingsschool en willen studenten de ruimte
bieden om ervaring op te doen op onze school. Dit altijd in samenwerking met de leerkracht van de groep, een
basisschoolcoach van onze school en een coach vanuit de Pabo. Naast dat zij leren van ons, hebben wij tevens
meer handen in de klas. We hebben studenten van de Pabo, vanuit ROC (onderwijsassistenten), gymstudenten en
een pedagogiekstudent.
We wensen de studenten een leerzaam jaar toe en veel succes.

Tegelwippen
Zaterdag 18 september werden er door verschillende ouders en collega’s tegels gewipt aan de Pastoriestraat
met als resultaat meer groen op het plein. Wij danken iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen.

Warandeloop zondag 28 november
We brengen de Warandeloop nogmaals onder uw aandacht, gezien de geringe aanmeldingen.
Wil jij sportief bezig zijn en meedoen met deze leuke hardloopactiviteit? Geef je snel op via onderstaand
formulier.
https://forms.gle/RSDVkzh5eDHcxmbE9
Inschrijven voor de Warandeloop kan t/m maandag 18 oktober.
Inschrijven Naschoolse Sport
Dit schooljaar worden er 4 blokken Naschoolse Sport aangeboden voor de leerlingen van De Stappen. Dit zal
gebeuren op vaste dagen en tijden:
Maandag
groep 1-2
14.30-15.15 uur
speelzaal (hoofdlocatie)
Maandag
groep 3-4
14.30-15.15 uur
gymzaal (hoofdlocatie)
Dinsdag
groep 5-6
14.30-15.15 uur
gymzaal (hoofdlocatie)
Voorafgaand aan elk blok volgt een inschrijfronde. Per activiteit kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen. De
rest komt op de wachtlijst voor een volgend blok.
Na de herfstvakantie start blok 1. Inschrijven kan via onderstaande links:
-link groep 1-2: https://forms.gle/3rkTSnT8pjvu7ZKHA
-link groep 3-4: https://forms.gle/3APbH7PY1pTaKwGA9
-link groep 5-6: https://forms.gle/K4oBg1FRxUgsQE5x8
Inschrijven kan tot en met vrijdag 15 oktober en deelname is gratis!
Let op: leerlingen van de Pastoriestraat kunnen zich ook inschrijven.
Ouders/verzorgers dienen echter zelf voor het vervoer naar de hoofdlocatie te zorgen.
Voor de groep 7-8 worden zeer waarschijnlijk naschoolse sportactiviteiten i.s.m. buurtsport georganiseerd.
Verdere informatie volgt nog!

Veters strikken
In de bijlage een brief over veters strikken.
Beyblade burst
Op woensdag 13 oktober is er op De Stappen een spectaculair BeyBlade Toernooi.
Vanaf 12.30 uur kan iedereen nog meedoen, gelijk uit school (zelf boterhammen en fruit meenemen).
Als je wil meedoen stuur voor 8 oktober een email aan arno@mieras.com
Heb je zelf een Blade, neem je die natuurlijk mee. Ook als je een bak hebt.
Als je eens wilt meedoen zonder Blade of bak, geen probleem.
Dan kun je gewoon meedoen, dan kun je een Blade lenen.
En laten de andere kids je alle kneepjes van het BeyBladen weten.
Sportieve groet van Rover en Arno

Wij wensen jullie een fijn weekend toe! Tot volgende week.
Namens team De Stappen
Maarten Verberne

