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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

In november en december staan er altijd weer een aantal leuke activiteiten op de agenda. In de
deze nieuwsbrief doen wij alvast een aankondiging. Noteer ze alvast op uw kalender

ANWB FIETSVERLICHTINGSACTIE
Ook dit schooljaar organiseren wij weer een
fietsverlichtingsactie. Op woensdag 22 november
(stond niet vermeld op de jaarkalender!) worden
alle fietsen gecontroleerd door een groep
enthousiaste ouders en opa’s/oma’s. Het is de
bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk met
hun fiets naar school komen. Met name de
verlichting wordt deze keer extra goed gecontroleerd.. want de donkere dagen komen er weer
aan. Als de fiets goedgekeurd wordt krijgen de kinderen een diploma. Kleine verbeteringen
kunnen door de Verkeersbrigade ook gedaan worden: hier en daar een batterij verwisselen. Maar
het is wel verstandig om als ouder vooraf de fiets even na te lopen.
FIRST LEGO LEAQUE
Vrijdag 24 november gaat
groep 8 onze school
vertegenwoordigen op de First
Lego Leaque in Breda! Al een
aantal weken zijn de kinderen
bezig met de voorbereidingen
hierop. Ze hebben met behulp
van vrijwilligers een robot
gebouwd en zo
geprogrammeerd dat hij in
korte tijd heel veel opdrachten
kan uitvoeren. Dit jaar staat
het thema waterkracht (Hydro
Dynamics) centraal. We
wensen ze heel veel succes.

SINTERKLAASVIERING
Elk jaar is het weer een verrassing op 5 december. Komt de Sint ook weer naar
De Stappen??? En Hoe komt de Sint nu weer aan?? Op dinsdagochtend 5
december bent u van harte welkom op ons schoolplein. Als alles goed is zal de
Sint rond 8.45 uur weer onze school bezoeken..

KERSTVIERING
U duurt nog even, maar we willen u er alvast op attenderen: Dit jaar organiseren we de
kerstviering weer op donderdagavond 21 december. De kinderen zijn dan van harte welkom op
onze school vanaf 17.00 uur. U kunt uw zoon of dochter dan weer ophalen om 19.00 uur. U
ontvangt in december nog een uitgebreide brief met het programma.

ONZE FACEBOOKPAGINA AL BEKEKEN???
Steeds meer ouders en opa’s en oma’s bekijken onze facebookpagina. We krijgen
erg veel positieve reacties hier op.. Heeft u hem al gevonden… Zoek op facebook
naar BSdeStappen. Daar vindt u nog veel meer foto’s over de leuke activiteiten uit
deze nieuwsbrief.

SPREEKUUR CJG
Maandag 13 november en 11 december 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:
Ma./di. 13 en 14 november
Vr. 24 november
Di. 5 december

voortgangsgesprekken
Finale Lego Leaque groep 8
Sinterklaasviering

Ma. 11 december

Spreekuur Charlotte

Do. 21 december

Kerstviering

Vr. 22 december
25 december/5 januari

Alle kinderen in de middag vrij!
Kerstvakantie

