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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

TEAM DE STAPPEN WENST U FIJNE KERSTDAGEN
Tekening; Fleur Free groep 5

FIRST LEGO LEAQUE TOPPERS!
Eind vorige maand hebben de leerlingen
van groep 8 een topprestatie geleverd bij
de First Lego Leaque-finale in Breda.
Voor de eerste keer viel onze school in
de prijzen; Ze wonnen de Robot
Innovatie Prijs, omdat de door hun
geprogrammeerde robot een aantal
bijzondere trucjes kon uitvoeren.
Proficiat groep 8!! En veel dank aan de
begeleiders die hen zo goed geholpen
hebben, in het bijzonder Nico Mulder en
René Dijkmans.

Vooraankondiging: Nieuwjaarsreceptie en première Kanjerfilm 2018
Net als vorig jaar willen wij met alle kinderen ouders/opa’s en oma’s het nieuwe
jaar weer gezamenlijk inluiden. U bent daarom van harte welkom op de eerste
schooldag van 2018, maandag 8 januari om 8.30 uur in de aula van onze school.
Tevens zal dan de première plaatsvinden van de bijzondere KANJER-film die de
kinderen in samenwerking met ouders van onze school samengesteld hebben.
Deze korte film, waarin de kinderen de Kanjerregels uitleggen, zal dan voor het
eerst vertoond worden en natuurlijk heffen we samen het glas op het nieuwe jaar

BIJDRAGE OUDERS
Heeft u de jaarlijkse bijdrage voor onze oudervereniging reeds overgemaakt?
Zo niet: Wilt u deze bijdrage à €19,50 overmaken op girorekening NL16 INGB 0008579867 ten
name van ouderraad De Stappen onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en
de groep waarin uw kind momenteel zit. De ouderbijdrage is bestemd voor allerlei andere
activiteiten, als de Kerstviering, Pasen en Sinterklaas.
Mocht u een reden hebben de bijdrage niet te willen of kunnen voldoen, dan komt u mogelijk in
aanmerking voor een vergoeding vanuit St Leergeld. Info vindt u op: www.leergeld.nl of bel: 0164262912. Voor verdere informatie hierover kunt u ook terecht bij de directie.

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op 8 januari is Charlotte Castenmiller, 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 c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl
Bellen of appen kan ook op 06-23481130
AGENDA:
Do. 21 december

Kerstviering

Vr. 22 december
25 december/5 januari

Alle kinderen in de middag vrij!
Kerstvakantie

Ma. 8 januari
Ma. 8 januari

nieuwjaarsreceptie vanaf 8.30 uur
spreekuur Charlotte (CJG)

woe. 10 januari
don. 25 januari

hoofdluiscontrole
bezoek gr 5/6 museum Den Aanwas

vr. 26 januari

inloopochtend

