8 juli 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Kleine Stappendag
In de bijlage informatie over de kleine Stappendag van vrijdag 15 juli.
Post van de gymleerkrachten
Buitengym groep 3-8
Vanaf maandag 11 juli gymmen de groepen 3 t/m 8 buiten op het Energieplein.
De gymdagen en tijden zijn ongewijzigd.
Zorg aub dat uw zoon of dochter op de gymdagen makkelijke/sportieve kleding en schoenen aantrekt waarin goed
bewogen kan worden. Geen slippers of sandalen op de gymdagen!
Extra informatie voor de groepen 7 en 8:
-op vrijdag gymmen deze groepen wel gewoon in de gymzaal van Cleijn Hasselt.
Zorg dan a.u.b. voor gymkleding en gymschoenen.
-groepen 7 of 8 die de schooldag starten met de gymles komen rechtstreeks naar het
Energieplein en worden daar vanaf 08.20 uur opgevangen door de gymleerkracht en
groepsleerkracht
-groepen 7 en 8 die de schooldag eindigen met de gymles mogen vanaf het Energieplein
rechtstreeks naar huis. U kunt uw zoon/dochter evt. ophalen bij het Energieplein.
Bedankt voor uw medewerking!

Reminder
Op woensdag 20 juli tussen 13.00-14.00 is er een receptie voor (oud) ouders en (oud) leerlingen om juffrouw Sylvia
gedag te zeggen. Zij gaat bijna genieten van haar pensioen.
Op vrijdag 22 juli start de zomervakantie. De vakantie start om 12.00 uur. Voor de Pastoriestraat om 11.45 uur.

Opening locatie Pastoriestraat
Afgelopen zaterdag was de officiële opening van onze locatie aan de Pastoriestraat. Iedereen hartelijk dank
voor het bezoek en/of inzet. Wij kijken terug op een feestelijke en gezellige opening.

Post van de Ouderraad
Oproep!
We zijn op zoek naar versterking voor de OR (Ouderraad).
Er stoppen een aantal OR-leden, waarvoor we graag nieuwe “helpende handjes” willen toevoegen.
Wie vindt het leuk om zijn/haar creatieve en organisatorische kwaliteiten in te zetten voor school? Het gaat
hierbij om het helpen organiseren van activiteiten op school zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, en Carnaval. Er vindt
hiervoor tevens eenmaal per maand een OR-vergadering plaats.
Mocht er iemand interesse hebben, stuur een mailtje naar: bs.de.stappen@xpectprimair.nl of geef het aan bij
de groepsleerkracht van je kind.
Via deze weg bedanken wij graag nogmaals Monique en Jeroen voor hun onvermoeide inzet afgelopen jaren in
de OR.

Wij wensen iedereen een zonnig weekend.
Namens team De Stappen
Maarten Verberne

