10 december 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Studiedag
Afgelopen maandag had het team van De Stappen een studiedag. In de ochtend stond onder andere op het
programma: rekenen voor de midden- en bovenbouw en close reading voor de onderbouw. Close reading is een
wijze waarop begrijpend lezen wordt aangeboden. Als team zijn wij ons hierin aan het scholen.
In de middag stond het leren in een thematische context centraal. Alle groepen zijn aan de slag gegaan met de
voorbereidingen voor het schoolbrede thema: textiel. Dit thema staat in de periode maart en april centraal.

COVID update
Helaas heeft door een groot aantal besmettingen één groep in quaranatine gezeten in het begin van de week.
Vanaf donderdag zijn zij weer op school. Hoewel het aantal besmettingen terug lijkt te lopen over de gehele
school, zien we toch dat een groot aantal kinderen in quarantaine zitten. In ons team zijn op dit moment ook 4
collega’s afwezig in verband met een positieve test op COVID. Gelukkig hebben we de afgelopen week weer alle
groepen kunnen bemensen.
Wij begrijpen dat het ‘snottebellenbeleid’ verwarrend is, vandaar dat we nog even het nu geldende beleid met u
delen:
•
•

•

•

Leerlingen met milde coronaklachten kunnen met een negatieve zelftest naar school. Milde klachten zijn:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot 38 graden.
Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen.
Worden de klachten erger, of krijg je reuk-of smaakverlies, dan is het nodig om een afspraak te maken bij
de GGD.
Leerlingen die in quarantaine zitten omdat ze in contact geweest zijn met een besmet persoon, kunnen
zich na vijf dagen laten testen bij de GGD. Alleen met een negatieve GGD-test mag de leerling weer naar
school. Een zelftest is dus niet voldoende.
Bij een positieve zelftest gaat de leerling direct in quarantaine en laat zich bij de GGD testen ter
bevestiging.

In de media gonst van het geruchten over het verlengen van de kerstvakantie in verband met COVID. Zodra hier
duidelijkheid over is, wordt u door ons geïnformeerd. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de kerstvakantie is zoals
deze staat gepland.

Vrijwillige ouder- en overblijfbijdrage
De ouders die de bijdrage al hebben overgemaakt, hartelijk dank daarvoor. Helaas hebben de meeste ouders
dit nog niet gedaan. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen.
De vrijwillige ouderbijdrage en overblijfbijdrage van €45 per kind mag overgemaakt worden op banknummer
(IBAN): NL95 RABO 0162 4866 34, ten name van: Xpect Primair De Stappen, onder vermelding van:
ouderbijdrage + naam van uw kind(eren). Dank u wel alvast.

Herinnering inschrijven Naschoolse Sport blok 2
Deze week kunt u uw zoon/dochter nog inschrijven voor blok 2 van de Naschoolse Sport. De activiteiten
starten na de Kerstvakantie. De dagen en tijden zijn als volgt:
Maandag
Maandag
Dinsdag

groep 1-2
groep 3-4
groep 5-6

14.30-15.15 uur
14.30-15.15 uur
14.30-15.15 uur

speelzaal (hoofdlocatie)
gymzaal (hoofdlocatie)
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 nog 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.

Schoolfotograaf
De actie van de schoolfotograaf; bestellen met gratis groepsfoto, loopt tot 13
december 2021.

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

