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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

Welkom
Ook De Stappen is weer begonnen!!
Hartelijk welkom.. speciaal voor onze nieuwe
kinderen en hun vaders en moeders.
We wensen iedereen een heel plezierig
schooljaar
en een hele fijne samenwerking!

VAN SAFESCHOOL NAAR DIGIDUIF
Bij de start van het schooljaar kampen wij met wat digitale tegenslag. Vanwege de overgang van
Safeschool in Digiduif moeten alle gegevens omgezet worden. Dit levert helaas veel problemen op
bij teamleden maar ook bij vele ouders. Helaas duurt het in sommige gevallen wat langer dan
normaal om een oplossing voor deze problemen te vinden. Dit komt mede doordat de helpdesk
niet altijd eenvoudig bereikbaar is, mede omdat vele andere scholen met dezelfde problemen
kampen.
Gelukkig kunnen we zien dat al 83% van onze ouders zich heeft aan kunnen melden op Digiduif.
Deze ouders hoeven verder niets meer te ondernemen, zij ontvangen voortaan automatisch
berichten via dit kanaal. Wel adviseren wij hen om de app te installeren (via Google Play of de
Apple appstore). Deze app is namelijk bijzonder handig en uitgebreider dan de app die u gewend
was van Safeschool.
Ouders die nog geen actie ondernomen hebben vragen wij met klem om dit alsnog te doen. Begin
volgende week dient u zich immers via Digiduif zelf in te roosteren voor de startgesprekken.
Hiervoor ontvangt u nog een bericht.
Alle ouders hebben een activeringscode via mail en/of schriftelijk ontvangen. Wanneer er
problemen zijn met het invoeren van deze code, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door uw
browser: U zou bijv. kunnen proberen of dit onder Mozilla of Chrome wel lukt.
Mocht u meerdere kinderen op onze school hebben, dan dient u beide kinderen aan te melden
met een activeringscode. Digiduif gaat daarna de kinderen voor u aan elkaar koppelen.
Ouders die problemen ondervinden bij het inloggen op Digiduif kunnen contact opnemen met de
helpdesk of de directie van onze school. Wij kunnen dan bekijken of we het probleem op kunnen
lossen.
STARTGESPREKKEN
In de week van 19 september vinden onze startgesprekken voor de groepen ½ t/m 7 plaats, waarin
ouders (en kinderen vanaf groep 6) met elkaar bespreken wat de doelen voor het nieuwe schooljaar zullen
gaan worden. De kinderen van groep 8 krijgen in oktober met hun ouders een pre-adviesgesprek.

U krijgt hiervoor een uitnodiging om in te schrijven via DIGIDUIF begin volgende week.

HOOFDLUISWERKGROEP
Elke woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. Dat is hard nodig, want op deze
manier kunnen we er samen voor zorgen dat hoofdluis zich niet verspreid over meerdere kinderen op onze
school. Op dit moment hebben wij twee ervaren moeders die deze controle op zich nemen. Wij zoeken
nog meer moeders of vaders die hen daarbij willen helpen. Dat zou immers de controle kunnen
bespoedigen. Heeft u interesse, dan kunt u zich aan melden bij mevr. Bogers (moeder van Liz en…) of bij juf
Elise/meester Pieter (of via onze mail: destappen@lpsnet.nl)

KEEP IT CLEAN-DAY
Onze school heeft de eer om de aftrap te doen van de KEEP-ITCLEAN-DAY op woensdagochtend 21 september. Alle scholen
gaan die dag in de gemeente aan de slag om hun schoolomgeving
op te ruimen: Een schone omgeving wil toch iedereen. Hiervoor
zijn we allemaal zelf verantwoordelijk. De kinderen gaan die dag
in kleine groepjes aan de slag. Voor alle materialen zal worden
gezorgd. Ouders die deze dag willen assisteren, kunnen zich opgeven bij de groepsleerkracht.

SCHOOLGIDS
U heeft reeds een digitale versie ontvangen van onze nieuwe schoolgids. Mocht u echter een gedrukte
versie wensen, dan kunt u of uw zoon/dochter deze ophalen in de hal van groep ½ of in de teamkamer.

TUINMAN GEZOCHT
Heeft u zelf groene vingers of kent u iemand met groene
vingers? Kent u iemand die graag onze tuin of een deel van
onze tuin bij zou willen houden? Wij zijn hard op zoek naar
iemand die dat voor ons zou willen komen doen, tegen een
aardige vrijwilligersvergoeding. Weet u iemand: geef het
dan door aan meester Pieter of juf Elise of mail naar:
pieter.krebbekx@lpsnet.nl

SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op 5 oktober 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:
19 t/m 22 september
Woensdag 21 september
Donderdag 22 september
Dinsdag 27 september
Woensdag 28 september
Maandag 1 oktober
Woensdag 5 oktober
Maandag 10 oktober

Startgesprekken groep ½ t/m 7
Keep-it-clean day
Fietsclinics groep 6 t/m 8
Grote Opruimshow op het podium
8.20 – 8.50 uur inloopochtend groep 3 t/m 8
Informatieavond groep 8 V.O. schoolkeuze
Sportdag voor alle groepen
Pre-adviesgesprekken groep 8

BuiTeNSCHoo
oPVaNG!!

Heeft u buitenschoolse opvang nodig?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zorgen ervoor dat uw kind buiten schooltijd heerlijk ka
zodat u met een gerust gevoel kunt werken of studeren.

Voorschoolse opvang
Vanaf 7.00 uur kunnen kinderen al terecht
in onze ruimte in basisschool de Poorte.
Daar kan uw kind ontbijten en spelen
voordat de school begint.

Naschoolse opvang

Kleuters spelen na schooltijd bij BSO Spette
vanaf groep 3 is het heerlijk vertoeven bij BS
Kooiduin. Beide locaties zijn ruim opgezet e
hebben een grote, groene buitenruimte. Een
touringcarbus brengt de kinderen veilig naar
BSO.

Activiteiten
Wij hebben voor alle leeftijden een
heel uitgebreid en gevarieerd
activiteitenaanbod waar kinderen
uit kunnen kiezen.

Meer informatie?
Wij hebben verschillende
soorten opvangcontracten
waaronder flexibele en
verlengde opvang. Meer
informatie is te vinden op:
www.kinderopvangzwh.nl
Voor informatie of een
rondleiding kan gebeld
worden naar 0164 - 614168.

Vakantie opvang
Ook tijdens de vakanties en
studiedagen kan uw kind bij ons
terecht. Ook dan worden er
activiteiten en ook uitstapjes
gedaan. Kortom, vakantie op de
BSO is een feest!

