
 

  19 november 2021 

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

 
Oplopende besmettingen COVID19 
 
Helaas zien wij een toename van het aantal kinderen dat positief test op COVID19. Wij hebben daarom moeten 
besluiten om twee groepen online les te geven.  
Wij verzoeken u om bij uw zoon/dochter bij klachten te handelen zoals het beleid is om verdere verspreiding te 
voorkomen. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u  naar: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.  
Hier vindt u ook meer informatie over quarantaine bij gezinnen met kinderen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen.  
Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351. 
 
Wij begrijpen dat dit voor iedereen een hele onprettige situatie is en dat het veel flexibiliteit vraagt. We hopen dat 
we de oplopende besmettingen samen snel onder control krijgen. 

 
Ouderbijdrage en overblijfbijdrage 
 
In de bijlage staat een brief over de ouderbijdrage en overblijfbijdrage voor schooljaar 2021-2022. Wij vragen jullie 
het bedrag van €45 per kind over te maken voor 1 december 2021. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) erbij 
te vermelden. Dank jullie wel alvast. 

 
Namens werkgroep Sint 
 
De kinderen zien tijdens deze weken een aantal filmpjes in de klas. De filmpjes vertellen het verhaal van wat er op 
de Stappen leeft.  
Feestpiet krijgt een belangrijke taak. Hij moet ervoor zorgen dat het een groot feest gaat worden op Basisschool De 
Stappen. Gaat het Feestpiet lukken? 
Wellicht leuk om de filmpjes ook te bekijken. Via de volgende linkjes zijn de filmpjes te bekijken: 
Filmpje 1: https://youtu.be/2kbEvnFs6IM  
Filmpje 2: https://youtu.be/0RNsu0_zD2E  
Volgende week filmpje 3 en 4. 
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Namens de gymleerkrachten Inge, Wies en Stijn 
 
WARANDELOOP UPDATE 
Op 17-11-21 is het bestuur van de Warandeloop bijeen gekomen om te vergaderen over de Warandeloop. 
Onze school neemt deel aan dit hardloop evenement in de bossen en graag willen wij jullie op de hoogte 
brengen van de laatste feiten die bij ons bekend zijn: 
-Er mag met elke deelnemer maximaal 1 ouder mee als begeleider. 
-De ouders/begeleiders worden gescand op hun QR-code.  
-Je bent een kwartier voor aanvang welkom op het terrein, houdt daar zelf een beetje rekening mee.  
-De gezamenlijke prijsuitreiking is geschrapt. Kinderen krijgen direct na de finish hun medaille.  
-Doen meerdere kinderen van u mee, dan mag u wel op het binnenplein blijven. 
-Ouders mogen bij groep 1-2 nog steeds mee rennen, bij groep 3/4 alleen achteraan. 
-De startnummers worden donderdag 25 november in de klassen uitgedeeld. 
Indien wij komende week andere maatregelen krijgen en de regels van het evenement veranderen, dan 
houden wij u op de hoogte middels een persoonlijke mail. 

 
TILBURG TELT AF – sportief aftellen naar 2022! 
Het Beweegteam Onderwijs is hard bezig geweest met het maken van een 
nieuwe leuke activiteit voor het hele gezin. Het is alweer bijna 2022, het jaar 
vliegt voorbij! Om het jaar vol energie af te sluiten krijgen jullie een 
aftelkalender mee naar huis ergens volgende week.  
Iedere dag kun je een vakje ‘openen’, dat doe je door met je telefoon de QR 
code te scannen van die dag. Je krijgt dan een filmpje te zien met uitleg voor 
een spel of een speciale beweegopdracht. Je kan de opdrachten alleen 
uitvoeren, maar ook samen met je ouder(s) of samen met je vriendje(s) of 
vriendinnetje(s). EN er is ook een prijs te winnen!! Doe jij ook mee?!  
Wil je de kalender ook digitaal? De kalender is binnenkort te downloaden via: 
www.sportintilburg.nl/nieuws/tilburgteltaf  
 

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

 

http://www.sportintilburg.nl/nieuws/tilburgteltaf

