NIEUWSBRIEF
18 november 2022
Bewegingsonderwijs
Vanaf maandag krijgen alle groepen van De Stap streetdancelessen in de speelzaal.
We hebben de dansstudio van Xichela Liberia gecontracteerd om tot de
kerstvakantie de lessen te geven. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymschoenen bij
zich heeft?
Maandag
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15

Vrijdag
Groep 1/2
Groep 2/3
Groep 3/4

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00

Groep 5
Groep 7
Groep 6
Groep 7/8
Groep 8

Sinterklaas Bovenbouw groepen 5 t/m 8
De leerlingen van de bovenbouw leveren op 2 december hun surprise in
in de klas. Op dezelfde dag is er om 14.00 uur is er gelegenheid voor de
ouders en de kinderen om de surprises te bekijken.

Koffie/thee inloopochtend
Tijdens de afgelopen maanden bij De Stap heb ik de leerkrachten, leerlingen en
ouders leren kennen. Natuurlijk ken ik nog lang niet iedereen. Ik zou het prettig
vinden om kennis te maken met u. Het idee is om maandelijks een inloopmoment te
organiseren, de ene keer ’s ochtends en de andere keer ’s middags.
Op woensdag 30 november is er een inloopmoment van 8.30 tot 9.00 uur. Ik ben te
vinden bij de ronde tafel in de centrale hal.
In de volgende nieuwsbrief staat het volgende inloopmoment bij de Agenda.

Schoolplein
Sietse uit groep 3/4 van juf Nikki heeft van pijpenragers
kerstversiersels gemaakt en deze verkocht. Hij heeft daarmee
geld opgehaald voor het nieuwe schoolplein. We hebben het
in de grote schoolpleinspaarpot gestopt. Dank je wel, Sietse!
Wat een ondernemers zitten er in groep van juf Nikki!

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Sinds het begin van dit schooljaar bestaat de MR uit vier leden.
De oudergeleding bestaat uit Niels van Eck en Wiard Kuné
(tevens voorzitter). De personeelsgeleding bestaat uit Carina
van der Berg (leerkracht groep 6) en Merel van Tongeren
(leerkracht groep 7, 7/8, 8). Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar https://www.obsdestap.nl/pagina/418612/MR
Maandag 14 november 2022 hebben de MR-leden van De Stap
een vergadering gehad. Wij hebben het onder andere gehad over het nieuwe
schoolplein, de gymlessen, de portfolio’s, het verbeterplan en de doorgaande lijn van
de leerstof in alle groepen (waaronder het rekenonderwijs).
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar, wat inhoudt dat u altijd van harte
welkom bent een vergadering bij te wonen. De volgende MR vergadering staat
gepland op maandag 23 januari van 17:00 tot 19:00 op school.
Mocht u onderwerpen hebben die u graag in zou willen brengen voor de
vergaderingen van de MR, kunt u deze sturen naar mr@obsdestap.nl
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?

Agenda
30 november

Groepen 1 t/m 4 naar Sinterklaashuis
8.30-9.00 uur Inloopmoment Christine

5 december

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

