3 december 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Studiedag 6 december
Maandag 6 december is het een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.
Groepsindeling
Het is fijn om te weten in welke groep(en) uw kind(eren) zit(ten). Vandaar deze reminder.
Groep 1 P
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 1/2 D
Groep 2/3
Groep 3A
Groep 3B
Groep 3C
Groep 4A
Groep 4B
Groep 4C

Michelle/Bregje
Monique/Sylvia
Brittany
AnneMieke/Danique
Fieke
Marjolein/Suzan
Jill
Marieke/Suzan
Ineke/Susan
Kristel
Marie-José/Janine
Faiza/Lianne

Groep 5A
Groep 5B
Groep 5C
Groep 6A
Groep 6B
Groep 6C
Groep 7A
Groep 7B
Groep 7C
Groep 8A
Groep 8B
Groep 8C

Wendy/Michelle
Daan/Renée
Dagmar
Elly/Maartje
Bart/Dion
Alexandra
Wil
Rutger
Frank/Paula
Inge
Yoeri
Lyan/Rianne

Post van de gymleerkrachten Inge, Wies en Stijn
WARANDELOOP
Het was een mooi loopweekend in Tilburg. De Warandeloop Tilburg vond helaas zonder publiek plaats, maar kon
gelukkig wel doorgaan en dat zorgde voor veel mooie wedstrijden. Er werd hard gerend door vele kinderen tijdens
de scholierenloop en er werden prijzen gewonnen door de leerlingen van Basisschool de Stappen. Alle jongens en
meisjes willen wij bedanken voor jullie deelname, we hopen dat jullie een fijne ochtend hebben gehad. Knappe
prestaties zijn in ieder geval geleverd, Gefeliciteerd met het behalen van de finish allemaal!
Bij de ‘meisjes groep 6’ staat Basisschool de Stappen in de gehele top 3! 1ste plaats: Linde, 2de plaats: Noisang, 3de
plaats: Belle. Bij de ‘meisjes groep 5’ is Zara op de 2de plaats geëindigd, bij ‘meisjes groep 4’ heeft Veerle brons
behaald. En bij ‘meisjes groep 3’ behaalde Imme de gouden medaille. Gefeliciteerd met het behalen van een
podiumplaats. Jullie extra medaille wordt binnenkort aan jullie overhandigd.

PIETENGYM
Afgelopen week hebben de gymjuffen en meesters een coole pietengym voor alle klassen georganiseerd. Wij
kunnen Sinterklaas melden dat op basisschool de Stappen heel veel goede hulppieten aanwezig zijn. Klimmen
op de daken, balanceren over de gladde dakpannen, springen over hekjes, alle onderdelen kwamen voorbij.
Wat een gezellige feestdagen in de gymzaal waren het. Fijn Sintweekend allemaal!

ADVENTSKALENDER
Vandaag mag je het 3de hokje openen van de adventskalender
‘Tilburg telt af’. Ontzettend leuk dat heel wat gezinnen mee
doen aan onze activiteiten. Sommige kinderen doen zelfs mee
in de klas! Nu we na 5 uur wat minder kunnen sporten, is dit
een fijn alternatief met het gezin. Je kunt alle opdrachten thuis
doen of in de wijk. Jullie zijn goed bezig!

ZAALVOETBAL
Het zaalvoetbaltoernooi zal niet doorgaan. In de bijlage een brief.

INSCHRIJVEN NASCHOOLSE SPORT blok 2
Na de Kerstvakantie start blok 2 van de naschoolse sport. De dagen en tijden blijven hetzelfde:
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)
Per activiteit kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen. De rest komt op de wachtlijst voor een volgend blok.
Inschrijven kan via onderstaande linken:
-link groep 1-2: https://forms.gle/3TtmY1GKeiySp4GBA
-link groep 3-4: https://forms.gle/G6ut22FzyyVjJSh86
-link groep 5-6: https://forms.gle/hUczM7HLtji7vwip6
Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 december 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 er weer naschoolse sportactiviteiten i.s.m. buurtsport en BSO Norlandia
georganiseerd. Verdere informatie volgt nog.

Wij wensen jullie een fijn Sinterklaas weekend toe! Tot dinsdag!
Namens team De Stappen
Maarten Verberne

