NIEUWSBRIEF
4 november 2022
Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
Groepen 7 en 8 houden 11 november de schoolronde voor de Nationale
Voorleeswedstrijd waar de voorleeskampioen van OBS De Stap 2022-2023 uit voort
komt.
Sint Maarten
De onderbouw gaat langs de bovenbouw met hun lampion.
Mad Science komt weer op De Stap met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe
science show op 21-11-2022, kunnen leerlingen van groep 3
t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en
techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben
meegedaan.
De cursus is op vrijdag om 14:15, vanaf 16-12-2022. De
lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld
van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw
thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte
wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen
meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij
minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen
(30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 8-122022. Schrijf alvast in via
nederland.madscience.org/naschoolsecursus.

Jumbo Spaaractie
Bij Jumbo Plemp is op 30 oktober weer de spaaractie van Jumbo
Plemp begonnen.
U kunt helpen sparen voor boeken voor de nieuwe
schoolbibliotheek.
De actie loopt tot en met 15 december. Doet u mee?

Excursie van groep 6 naar het Natuurmuseum in Zaandam
Door onze verslaggeefster Guusje Krull

In het natuurmuseum
We gingen allemaal opdrachten doen met een boekje, zoals grabbelen in een
grabbelton, was in een droger doen en aan de waslijn hangen, tuinen mooi maken,
en plastic opruimen. Dat is allemaal heel goed voor de natuur. ( om te leren dat het
goed is om goed met de natuur om te gaan.) en er zijn allemaal opgezetten dieren,
en ook veel levende dieren zoals wandelende takken en een vogelspin. En aan het
eind mochten we allemaal een wandelende tak vasthouden, een grote en een kleine.
Uitendelijk was het heel leuk en heel leerzaam.

Berichten van de Ouderraad
Lieve ouders,
*SINT*
Ook al is het nu zo’n 20 graden, over een kleine 2 weken komt Sinterklaas alweer
aan 😳😃.
Op vrijdagmiddag 11 november willen we daarom de school versieren 🎊, om 14u
direct na schooltijd. We kunnen hierbij alle hulp gebruiken! Doe je mee? Dan dit
graag even aanmelden via de klassenouder of direct bij de ouderraad.
Verder ook leuk als iedere leerling weer een ingepakte lege doos 🎁 meeneemt naar
school voor extra sfeer! Dit kan op 17 of 18 november. Dus bewaren die dozen.💪
**VACATURE**
Tot slot het volgende: we zoeken nog een ouder voor in de ouderraad (zie ook de
nieuwsbrief). Lijkt het je leuk of wil je hier meer over weten? Spreek ons aan of stuur
een mail naar ouderraaddestap@hotmail.com
*SCHOOLREISGELD*
Alle klassen zijn inmiddels op schoolreis/kamp geweest. Een vriendelijke reminder
om te betalen, mocht dit nog niet gebeurd zijn; zie brief.
Wil je liever een tikkie? Tuurlijk kan dat! Mail naar ouderraaddestap@hotmail.com.
*SCHOOLBIEB*
Wil je helpen in de schoolbibliotheek met het labelen en organiseren van de boeken?
Laat het weten aan Lieke of Yvette of mail naar ouderraaddestap@hotmail.com.
Groeten! Geertje, Monique, Yvette, Lieke, Leontien en Kiki.

Agenda
11 november
15 november

5 december

Sint Maarten
Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
Groep7/8 en aantal leerlingen van groep 8
naar SG Triade in Edam om kennis te maken met
het VO en aantal technieklessen te volgen.
Sinterklaas op De Stap

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie

25 februari 2022 t/m 5 maart 2023

Meivakantie

22 april 2023 t/m 7 mei 2023

Zomervakantie

22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Studiedagen 2022-2023
Op studiedagen werken de leerkrachten en zijn de leerlingen vrij.
vrijdag 18 november 2022
dinsdag 6 december 2022
woensdag 8 februari 2023
maandag 26 juni 2023

