
 

  15 juli 2022 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Hoge temperaturen 
Let er maandag en dinsdag extra op dat u uw kind(eren) goed insmeert en indien nodig zonnebrandcrème 
meegeeft. 

 
De laatste schoolweek 
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 veel geoefend voor de musical. Daarnaast hebben zij heel 
goed geholpen met de start van de verhuizing van de materialen naar de andere locaties. Komende week is de 
laatste week dat deze kinderen op onze school zitten. Als afsluiting van hun schoolcarrière op de Stappen gaan ze 
de komende week de musical opvoeren in De Boemel voor de leerlingen van onze school en de ouders van groep 
8.   
 
Studiedagen 2022-2023 
De studiedagen voor schooljaar 2022-2023 zijn bekend. 
5 oktober 2022 
6 december 2022 
19 januari 2023 
29 maart 2023 
23 juni 2023 
 
Daarnaast zijn er nog een aantal momenten dat de kinderen om 12.00 uur vrij zijn, dus een halve studiemiddag. 
23 december 2022 
17 februari 2023 
21 april 2023 
14 juli 2023 
 
Wilhelminapark 
Na veelvuldig overleg met de gemeente en ons bestuur is besloten om de locatie aan het Wilhelminapark niet 
langer aan te houden voor onze school. Dit houdt in dat de groepen 8 het komend schooljaar op onze nieuwe 
locatie aan de Pastoriestraat worden gehuisvest. Het pand aan het Wilhelminapark is nodig voor andere 
onderwijsvoorzieningen. Vanaf schooljaar 2022/2023 maken wij gebruik van twee locaties, namelijk de 
hoofdlocatie en de locatie aan de Pastoriestraat. 
 
Oproep groepen 1/2 Schaepmanstraat 
Wij zijn blij met korte broeken, rokjes, leggings voor de plasongelukjes. Ondergoed maat 98/104 en 110/116 is ook 
welkom voor zowel jongens als meisjes. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Bezoek aan de Pont 
De kinderen uit groep 3 zijn onlangs op bezoek geweest bij museum de Pont in verband met het thema kunst. 
 

  
 
Post van de Ouderraad 
Reminder: 
De Ouderraad is op zoek naar versterking. 
Mocht er iemand interesse hebben, stuur een mailtje naar: bs.de.stappen@xpectprimair.nl of geef het aan bij 
de groepsleerkracht van je kind.  
Er zijn al ouders die gereageerd hebben. Ontzettend fijn en alvast bedankt. 
 
Uitreiking tafelcertificaat of tafeldiploma groep 4 en 5 
Op donderdag 14 juli hebben de kinderen van groep 4 en 5 een tafelcertificaat of een tafeldiploma ontvangen. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

  
  

 



 

Mozaïek in groep 7 
De kinderen in groep 7 hebben onder begeleiding van opa Cees les gehad in mozaïeken. Wat een prachtige 
resultaten. Hartelijk dank Cees voor alle tijd en moeite. Het resultaat mag er zeker zijn. 
 

 
 

  
 
Kinderboekenfestival Knetters 
In de bijlage vind je uitnodiging voor het kinderboekenfestival Knetters op zondag 17 juli a.s. in de Spoorzone in 
Tilburg. 
 
Lezen in de zomervakantie 
Hoe mooi zou het zijn als we samen de leesdip, ontstaan tijdens de zomervakantie, kunnen voorkomen? 
In de bijlage vind je een brief vol met tips om het lezen leuk te maken. 
 
 
Wij wensen jullie een fijn weekend toe! Op naar de laatste schoolweek van schooljaar 2021-2022. 
 
Namens team De Stappen 
Maarten Verberne   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


