
 

  13 mei 2022 

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

 
Nieuws vanuit de directie 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Terwijl de kinderen nog konden genieten van de vrije maandag, hadden wij met het team een studiedag. In de 
ochtend stond deze in het teken van Close Reading. Dit is een werkwijze om het onderwijs in begrijpend lezen 
vorm te geven. Bij Close Reading wordt het kind uitgedaagd een moeilijke tekst meerdere malen te lezen. Steeds 
krijgt het een andere opdracht mee, waardoor het wordt uitgedaagd op verschillende manieren naar de tekst te 
kijken. Onder begeleiding van een externe hebben we afgelopen maandag gezocht naar goede teksten/boeken 
voor alle groepen. 
In de middag hebben een groot aantal collega’s de opleiding van Coöperatief Leren afgerond. Bij coöperatief leren 
werken kinderen door diverse werkvormen doelgericht samen. Deze werkvormen worden al toegepast tijdens de 
lessen. 
Gelukkig zagen we afgelopen dinsdag de kinderen weer naar ruim twee weken! Wat was het fijn om te zien dat er 
zo veel kinderen weer zin hadden om naar school te komen. Met het enthousiasme van zowel het team als de 
kinderen heb ik er alle vertrouwen in dat we een mooie periode tegemoet gaan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Verberne 

 
Vrije dagen 
Hemelvaart; donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei  
2e Pinksterdag; maandag 6 juni 
 
De school weer in   
Door de COVID-maatregelen mochten de ouders de school niet meer in bij het halen en brengen. Nu het virus ook 
bij ons op school nog nauwelijks aanwezig is, starten wij een pilot waarbij wij de ouders uit de groepen 1 tot en 
met 3  weer de mogelijkheid bieden om de kinderen op dinsdag en vrijdag naar de klas te brengen. De overige 
dagen blijft het zoals het nu is. We kiezen in deze pilot bewust voor maar twee dagen, omdat de afgelopen periode 
heeft geleerd dat een rustige start van de dag ook positief is voor de kinderen. Wij hechten er ook waarde aan dat 
ouders de gelegenheid krijgen om de sfeer te proeven en in de klas te kijken waar de kinderen mee bezig zijn. In 
juli evalueren wij deze wijze van inloop.   
Wij starten met deze wijze van wegbrengen voor de groepen 1 tot en met 3 vanaf dinsdag 17 mei. Het brengen van 
de kinderen uit de overige groepen blijft het zoals het nu is.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aanmelden broertjes/zusjes 
Zijn er nog broertjes en/of zusjes die ingeschreven moeten worden? Voor het maken van de formatie is het 
van belang dat we weten met hoeveel leerlingen we het nieuwe schooljaar gaan starten en hoeveel nieuwe 
leerlingen we nog kunnen verwachten. 
 
Afscheid juffrouw Tonnie 
Na ruim 19 jaar heeft juffrouw Tonnie gisteren voor het laatst geholpen bij het overblijven. Door fysieke 
omstandigheden is zij helaas niet meer in staat om nog te komen helpen. We hebben juffrouw Tonnie bedankt 
voor haar inzet namens alle kinderen en collega’s.  
 

   
 
 
Kampioenen Vakantietoernooi Veldvoetbal 
In de meivakantie hebben drie teams van bs De Stappen meegedaan met het Vakantietoernooi Veldvoetbal. 
Alle teams hebben sportief en goed gevoetbald en het weer werkte gelukkig ook mee. Het team van groep 7/8 
zat in een sterke poule en is toch knap 4e geworden. Het team van groep 3/4 heeft een zeer verdienstelijke 2e 
plaats behaald. Het team van groep 5/6 is er vandoor gegaan met de beker want zij zijn kampioen geworden! 
Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!!!                                                                                                                                                             
Alle voetballers, voetbalsters, coaches en supporters hartelijk dank voor jullie inzet en enthousiasme. 

 
          
  

 

 



 

Sport Na School Voetbal 

In week 20, 21 en 22 zijn er op maandagmiddag naschoolse voetbalclinics voor kinderen uit groep 4, 5 en 6. 
Deze clinics worden gegeven door trainer Mathijs, van VoetbalParty. 

Voor wie? Jongens en meisjes uit groep 4-5-6 

Wanneer? Maandag 16, 23 en 30 mei van 14.30 tot 15.15 uur 

Waar? Gymzaal bs De Stappen 

Inschrijven voor deze activiteit is niet nodig en deelname is gratis! 

Heb jij zin om mee te doen met de voetbalclinics? Kom dan op maandag 16 mei naar de gymzaal en doe mee! 
Vergeet jouw sportkleding en gymschoenen niet…. Voor vragen kunt u mailen naar inge.roording@tilburg.nl. 

 
 

Vakantietoernooi Hockey  
  
Heb jij zin om op zondag 3 juli de dag sportief en gezellig door te brengen met je klas- en schoolgenoten? Geef 
je dan op voor het Vakantietoernooi Hockey! Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 20 mei. Let op, je hebt één 
week om in te schrijven. 
  
Wie:  Kinderen uit groep 3 t/m 8  

Groep 3 Clinic  
Groep 4 t/m 8 toernooi    

  
Wanneer: Zondag 3 juli 2022  

  
Waar:  Hockeyvereniging HC Tilburg (Bredaseweg 447, Tilburg)  

 

Meer info in de bijlage.        
 
 
Wij wensen jullie een fijn weekend toe! Tot volgende week. 
 
Namens team De Stappen 
Maarten Verberne   
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