
 

  8 oktober 2021 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 
Pasjes van het Natuurmuseum 
Vandaag hebben de kinderen de Natuurmuseum Brabantspas gekregen. Hiermee kunnen jullie zelf ook een bezoek 
brengen aan het Natuurmuseum met uw zoon/dochter. De toegangsprijs voor de kinderen is dan 2 euro per 
bezoek.  

 
 
Oproep overblijfkrachten 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons overblijfteam willen versterken.  Mocht u interesse hebben dan kunt dit 
kenbaar maken via bs.de.stappen@xpectprimair.nl   
 
Een aantal reminders; 

- in de week van 11 oktober t/m 5 november zijn de kennismakingsgesprekken, 

- wij zijn op zoek naar versterking voor de OR (ouderraad), 

- inleveren van lege batterijen kan op school (inleverton van Stibat), 

- boekenspaaractie bij Gianotten. 
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Cultuur 
De afgelopen week hebben de bakfietsjuffen workshops verzorgd op onze school. 

 

   
 

 
 
 
Herinnering: inschrijven Warandeloop 
Op zondag 28 november zijn de Tilburgse Scholieren Kampioenschappen (TSK cross) van de Warandeloop. De 
Warandeloop is dit jaar weer vertrouwd in Stadsbos013 in de Oude Warande. 
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 kunnen meedoen! De afstanden en starttijden zijn te vinden op de website:  
www.warandeloop.nl  
Inschrijving via school is helemaal gratis. Alle deelnemers krijgen een mooi aandenken en in elke 
leeftijdscategorie krijgen de nummers 1, 2 en 3 ook nog eens een mooie prijs.  
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. 
Nadat het inschrijf termijn verlopen is, kun je je alsnog opgeven, echter vragen ze 
dan wel een kleine vergoeding en moet je dit zelf doen via de website. 
Voor meer info kunt u mailen naar wies.van.der.pluijm@tilburg.nl 
Met sportieve groet, 
Juf Inge, meneer Stijn en juf Wies.  
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Herinnering: 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! 

 

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