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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

THEMA

KUNST

Vandaag zijn we in alle groepen gestart met het thema KUNST. Op
het speelplein werd de aftrap verricht door de kinderen van groep 8
die als levend standbeeld opgesteld stonden. Daarna mochten alle
kinderen naar de aula waar een beroemde kunstenaar uit Frankrijk
werd ontvangen. Van kunstenaar Pière kregen ze de opdracht om
samen met alle groepen en de peuters een schilderij te maken ter
grootte van de hele wand in de aula. Van elke groep mochten
kinderen o.l.v. de kunstenaar een begin maken. Gedurende de
komende twee weken zal het schilderij afgemaakt worden.

In de middag zijn de kinderen gestart met het selecteren van een
favoriete kunstenaar, waar ze zelf een presentatie over gaan
maken. In de onderbouwgroepen werd gewerkt aan een echt
atelier.
Noteer alvast in uw agenda: op woensdag 28 maart zal er een afsluitende tentoonstelling
georganiseerd worden waarbij u van harte welkom bent. U ontvangt nog een uitnodiging.
Meer foto’s: Kijk op onze Facebookpagina!!
UITSLAG LEERLINTEVREDENHEIDSENQUETE
De afgelopen week hebben alle leerlingen van groep 6,7 en 8 een enquête ingevuld. In deze
tevredenheid enquête mochten ze bijvoorbeeld aangeven wat ze van de school vinden, hoe de
leerkracht lesgeeft en of ze zich veilig voelen in de school. De kinderen gaven de school ook een

7,8

cijfer! Gemiddeld gaven de kinderen onze school een mooie
. Daar zijn wij bijzonder trots
op.
De gehele enquête vindt u hier: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9189/1100/rk-bsde-Stappen/Leerlingtevredenheid

LERARENSTAKING VRIJDAG 13 APRIL
Op vrijdag 13 april staat er een lerarenstaking gepland voor de scholen in Zuid-Nederland. Vele
scholen sluiten die dag hun deuren. Momenteel zijn de scholen van onze stichting nog in gesprek
over de definitieve invulling van deze dag. We vragen u er nu reeds rekening mee te houden dat
ook onze school deze dag niet geopend zal zijn, omdat de leerkrachten het werk neerleggen.
Zodra dit duidelijk is, ontvangt u van ons bericht.

OPEN OCHTEND
Op woensdag 21 maart organiseren wij een open
dag voor ouders van kinderen die volgende week 4
jaar worden. De open ochtend is van 9.00 uur tot
11.30 uur en start vanaf de kleuteringang, omdat
de andere ingang gebruikt zal worden voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Om een goede prognose te maken voor het aantal
leerlingen, willen wij in beeld krijgen hoeveel
kleuters er volgend jaar onze school bezoeken.
Heeft u een zoon of dochter die in de periode 1
augustus 2018 tot 1 oktober 2019 vier jaar wordt, dan vragen wij u uw kind voor 1 mei reeds in te
schrijven. Inschrijfformulieren vindt u op onze website of u haalt deze op bij het kantoor van de
directie. Alle geïnteresseerde nieuwe ouders kunnen een telefonisch of via destappen@lpsnet.nl
een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding op onze school door onze directeur. Maar
u bent natuurlijk ook altijd van harte welkom op onze open dag!

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op maandag 9 april 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:
12 t/m 23 maart

Themaweek Kunst

Don. 29 maart

Paasviering

Vr 30 maart

Goede Vrijdag

Ma 2 april

Tweede Paasdag

Vr 13 april
Di en woe 17/18 april
Vr 20 april
23 april t/m 4 mei

Lerarenstaking
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
meivakantie

