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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

Welkom
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van het schooljaar..Hartelijk welkom.. speciaal voor onze nieuwe
kinderen en hun vaders en moeders.
We wensen iedereen een heel plezierig schooljaar
en een hele fijne samenwerking!

GOUDEN WEKEN OP DE HELE
SCHOOL
Mogelijk dat uw zoon of dochter deze week
thuiskomt met het verhaal dat ze spelletjes in de groep doen. Dat kan kloppen… Naast het gewone
programma starten we de eerste vier weken van het schooljaar met allerlei spelletjes (zgn. energizers) en
samenwerkingsoefeningen die onderdeel uitmaken van de Gouden Weken: . De eerste weken van het
schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne, gezellige sfeer in de groep. Na een vakantie moeten
de kinderen weer helemaal aan elkaar wennen, zeker als de groep een nieuwe
samenstelling
heeft of een nieuwe leerkracht. In de vakantie is soms ook veel gebeurd: er zijn
ruzietjes geweest, kinderen hebben thuis of op vakantie iets meegemaakt,
kinderen zijn veranderd na de vakantie. Na de vakantie begint het
groepsvormingsproces helemaal opnieuw. De verschillende oefeningen die
behoren bij deze aanpak en de afspraken die samen gemaakt worden,
helpen de kinderen om samen een gezellige groep te vormen.
Tijdens de vakantie hebben de leerkracht een training gehad om dit
proces goed te kunnen begeleiden.

STARTGESPREKKEN
In de week van 11 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.

OUDERRAAD DE STAPPEN

Op school hebben we een oudervereniging, beter bekend onder de naam ouderraad. We willen
ons graag aan u voorstellen! De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van
verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de schoolfotograaf, een
versnapering tijdens sportdag, de inschrijving voor de wandeldriedaagse en natuurlijk de feesten
als Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval en het jaarlijkse schoolfeest. De leerkrachten bedenken –
soms in samenspraak met de ouderraad – de invulling van de feesten. Ideeën zijn uiteraard altijd
welkom.
Bij sommige activiteiten is veel hulp nodig, dan wordt er altijd een oproep gedaan voor (extra)
hulpouders. Bij andere activiteiten is weinig tot geen hulp nodig. In deze gevallen kan het zijn dat
ouderraadsleden wel aanwezig zijn, vaak omdat ze geholpen hebben met de organisatie of een
eerste aanspreekpunt zijn van de leerkrachten.
Wilt u zich nu al aanmelden voor de grotere activiteiten (denk aan de Sportdag, Kerst, Pasen,
Carnaval en het schoolfeest), noteer dan de datum (zie schoolkalender) in uw agenda en meld u
aan.
Heeft u vragen, (positieve) opmerkingen of leuke suggesties, mail ons dan en deel uw mening.
Uiteraard kunt u ons ook aanspreken, bijvoorbeeld op het schoolplein. We horen graag van u!
ouderraad.de.stappen@gmail.com

ATTENTIE: SPORTDAG WOENSDAG 20 SEPTEMBER
De organisatie van onze jaarlijkse sportdag is nog hard op
zoek naar een aantal enthousiaste hulpouders of opa’s/oma’s
die deze dag een groepje kinderen willen begeleiden! U kunt
zich opgeven via het intekenformulier op Digiduif of bij
meneer Ton of juf Petra.

DIGIDUIF-APP
Heeft u de handige Digiduif-app al geïnstalleerd op uw mobiele telefoon? Hij is er voor IPhone of Androidtoestellen. Vanaf dit schooljaar kunt u uw kind via deze app van Digiduif absent melden. Wanneer u uw
app opent staat deze optie onder: “meer”. U dient een melding altijd wel te voorzien van een korte

toelichting. Een aantal ouders heeft al gebruik gemaakt van deze handige optie: de melding komt
automatisch binnen bij de directie en de groepsleerkracht.

HOOFDLUISOUDERS
Op onze oproep voor nieuwe hoofdluisouders heeft Veerle Broekhuis–Casteels positief gereageerd. Met
Miranda Altman heeft ze reeds alle kinderen gecontroleerd deze week. Er is gelukkig geen hoofdluis
geconstateerd! We bedanken Karmen Goossens voor haar inzet in deze werkgroep de afgelopen jaren.

SPREEKUUR CJG
Maandag 9 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
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.
STAKING 5 OKTOBER
Mogelijk heeft u via de media begrepen dat er op donderdag 5 oktober een landelijk staking van het
basisonderwijs zal gaan plaatsvinden. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat de scholen van onze
stichting zullen gaan doen. Wij hopen u hierover zo snel mogelijk in te lichten.

AGENDA:
Ma., don. 11 en 12 sept

Startgesprekken groep 1/2 t/m 7

Woensdag 20 september
Woensdagmiddag 27 september
Maandag 2 oktober

SPORTDAG
Basketbaltoernooi groep 5/6
Start themaweken “Griezels”

Ma. 16 t/m vr 20 oktober

Herfstvakantie

