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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016. Namens het gehele team van De Stappen willen wij u
allereerst nog alle goeds voor dit nieuwe jaar toewensen en hopen wij weer op een fijne
samenwerking.
2016 is voor de kinderen van groep ½ wel heel bijzonder begonnen. Zij mochten namelijk de
peuters van peuterspeelzaal De Heiderakkertjes officieel verwelkomen. De peuters mochten over
de rode loper naar binnen en samen werd er getoost op het nieuwe jaar.

SCHOLEN BEOORDEELD DOOR RTL-NIEUWS
Op de valreep van het vorige schooljaar publiceerde RTL-nieuws de lijst waarop de opbrengsten
van scholen vergeleken worden. U kun je op deze website de scores zien van de afgelopen drie
jaar. Op basis daarvan hebben de meeste scholen een cijfer gekregen, zodat je in één oogopslag
kunt zien hoe onze school scoort. U vindt de lijst via deze link:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zo-scoort-jouw-basisschool-voor-de-cito-toets
Wanneer u een kijkje neemt op deze website, kunt u ons rapportcijfer aflezen. Onze school krijgt
een mooie 7,7! Daarmee scoort de school ver boven het landelijk gemiddeld. Een kroon op het werk
van het harde werken van onze kinderen en het team.

Wa d’n sjoow op De Stappen en De Poorte
De kerstvakantie is nog maar net achter de rug en over vier weken is
het alweer zover, dan vieren we op vrijdagochtend 5 februari met alle
kinderen carnaval. Het motto is dit jaar Wa d’n Sjoow, dus we gaan er
alles aan doen om er een gezellige “sjoow” van te maken. Daarbij zal
de opzet ongeveer hetzelfde zijn als afgelopen schooljaar: De
activiteiten zullen wederom op beide schoolgebouwen plaatsvinden. De kinderen van groep 1 t/m 4
krijgen een workshopcircuit aangeboden op De Stappen en de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen kiezen
uit workshops op De Poorte. In de onderbouwgroepen zullen de eigen leerkrachten de groepen
begeleiden.
Namens de werkgroep hebben wij wel een aantal vragen.

 We zoeken hulpouders die deze ochtend de werkgroep willen ondersteunen bij de verschillende
workshops voor groep 1 t/m 4 of 5 t/m 8. U kunt zich hiervoor opgeven op de lijsten bij de
klassendeuren of via het formulier op Safeschool. Wij zullen daarna een indeling maken en u tijdig
informeren.
 In het kader van het motto Wa d’n Sjoow zoeken wij allerlei bling-bling materialen: bijv. veertjes,
knoopjes en kraaltjes. Mocht u deze spullen kunnen missen, dan kunt u dit de komende weken
inleveren bij de groepsleerkracht, zodat wij ze kunnen gebruiken bij de workshops.
 We zoeken nog ouders die zich aan willen sluiten bij onze dweilband: Dus als u een instrument
bespeelt en deze ochtend tijd heeft, wilt u zich dan aanmelden op ons mailadres:
destappen@lpsnet.nl . De dweilband zal het feest op De Stappen gaan opluisteren. Op De Poorte
zal er een echte DJ geregeld worden.

U ontvangt over twee weken nog een extra nieuwsbrief met alle informatie over de organisatie van deze
viering!!

ATTENTIE: VRIJE DAGEN!!!!
Zoals vermeld staat op onze jaarkalender hebben onze kinderen de komende periode een aantal extra vrije
dagen: Dit betreft de middag van vrijdag 5 februari na de carnavalsviering en woensdag 17 februari.
Op woensdag na de carnavalsvakantie heeft het team een studiedag.

INSPRAAKOCHTEND OUDERBETROKKENHEID
De afgelopen maand ontving u al een aantal berichtjes over deze inspraakochtend. Inmiddels
kunnen wij melden dat deze ochtend in ieder geval door zal gaan op de geplande datum.
We starten om 9.00 uur. Voor degene die na het brengen van hun kind op school wil blijven: u
kunt in de aula voorafgaande aan de bijeenkomst koffie of thee krijgen.
U kunt zich tot 15 januari nog opgeven voor deze bijeenkomst via Safeschool of door een mailtje
te sturen naar destappen@lpsnet.nl

SINTERKLAASVIERING
Vrijdagochtend 4 december kwam Sinterklaas een bezoek
brengen aan bs De stappen. Alle kinderen waren op het
schoolplein bij elkaar om Sint en zijn Pieten te verwelkomen.
Totdat er geluid van de daken kwam, daar liepen Pieten te
zoeken naar Hunebedstenen. Geen stenen gevonden, maar
de Pieten durfden het dak niet meer af!
Gelukkig wist meneer Pieter een oplossing en is de
brandweer gebeld. De brandweer van Woensdrecht kwam
met spoed om de Pieten te helpen. Dankzij deze dappere
mannen stonden de Pieten weer veilig op de grond!
Daarna zijn de kinderen naar hun klassen gegaan, waar Sint
en zijn Pieten hun gezellig een bezoekje hebben gebracht.

KERSTVIERING
Wij danken alle ouders en/of
opa’s en oma’s voor de heerlijke
hapjes tijdens onze kerstviering.
Het is een sfeervolle avond
geworden, waarbij de kinderen
een prachtig opgetreden op het
podium hebben gedaan.

CONTROLE LEERPLICHTAMBTENAAR
Regelmatig krijgen wij verzoeken van ouders om verlof te verlenen voor hun zoon of dochter.
Deze aanvragen dienen alleen schriftelijk via het daarvoor bestemde formulier ingediend te
worden. Dit formulier vindt u op onze website of kunt u ophalen bij de directie. Wij willen
benadrukken dat wij deze verzoeken altijd stipt toetsen aan de leerplichtwet (deze vindt u op de
website van de rijksoverheid). Dit betekent dat wij regelmatig verzoeken af moeten wijzen. Wij
willen er op wijzen dat in de dagen voorafgaande aan de schoolvakanties altijd extra controles
plaatsvinden. Ouders van kinderen die afwezig zijn zullen dan mogelijk benaderd worden.
Tevens willen wij u er op wijzen dat wij kinderen die te laat komen registreren in ons systeem.
Kinderen die dikwijls te laat komen, ook als het slechts 5 minuten betreft, dienen gemeld te
worden bij de leerplichtambtenaar.
SPREEKUUR CJG, Wendy Peeters
Op woensdagochtend 27 januari vanaf 10.30 uur is Wendy Peeters, medewerkster van het CJG
weer aanwezig om grote en kleine vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze

ochtend kunnen, maar wel graag eens iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is
w.peeters@ggdwestbrabant.nl. Bellen of appen kan ook op 06-51966856.

AGENDA:
Vrijdag 8 januari
Vrijdag 22 januari
Vrijdag 5 februari
Vrijdagmiddag 5 februari
8 t/m 12 februari
Woensdag 17 februari

Start project De Rode Draad
Inspraakochtend ouderbetrokkenheid
carnavalsviering
Alle kinderen vrij
carnavalsvakantie
Alle kinderen hele dag vrij (studiedag)

