Belangrijke data deze week
Vrijdag 22 december
Alle leerlingen zijn vrij
Maandag 25 december
Start Kerstvakantie
Maandag 8 januari
Hoofdluiscontrole
Bedankt!
Vanaf deze plaats wil ik iedereen waarmee ik de afgelopen 5,5 jaar mee heb samengewerkt op
Basisschool De Steiger hartelijk danken. Het was een fijne tijd, waarin ik gezien heb waarin een klein dorp
groot kan zijn. Stampersgat mag trots zijn op deze mooie school! Ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn
opvolger, Lionel Kole, hieraan van harte zal meewerken en wil hem dan ook veel succes en plezier wensen
op deze prachtige school.
Wie weet waar ik u nog tegenkom in de toekomst, maar voor nu zeg ik: bedankt voor alles!
Kerstmarkt
De kerstmarkt heeft ons €84,20 winst opgeleverd. Dit geld zal komend voorjaar besteed
worden aan het verfraaien van ons speelplein. Bedankt voor ieders bijdrage!
Kalenderweetje
Op dinsdag 23 januari zal een informatie-avond worden georganiseerd over Kind en
Media. Dit is georganiseerd nadat vorig jaar met het kwaliteitsforum is gesproken over de
invloed van (social) media op kinderen. Vaak wordt er thuis gebruik gemaakt van social
media en heeft dit zijn weerslag op school. Om hier met elkaar over geïnformeerd te
worden, is in samenwerking met Stichting KOOG en Basisscholen TaLente en de Linde uit
Oud Gastel deze avond georganiseerd. Details over deze bijeenkomst volgen na de
Kerstvakantie. Zet u de datum alvast op de kalender? U bent van harte uitgenodigd.

Jumbo sparen voor je school
Deze week zijn de tegoedbonnen van de Jumbo Sparen voor je school actie
uitgereikt. We hebben maar liefst €769,12 te besteden; een geweldig bedrag!
Wanneer bekend is wat we besteld hebben, hoort u dat van ons.

IKC De Steiger
De afgelopen jaren is er op Kinderdagverblijf De Kajuit en Basisschool De Steiger hard gewerkt om een
Integraal Kindcentrum (IKC) te vormen. Van 2 verschillende organisaties op 2 verschillende locaties met
ieder hun eigen “wereld” zijn we toegegroeid naar een organisatie die veel samenwerkt. De peuters en
kleuters hebben hun thema’s op elkaar aangepast, ze gymmen samen en zoeken elkaar ook bij uitstapjes
of voorstellingen regelmatig op. De verlengde schooldagactiviteiten worden inmiddels door beide
organisaties samen georganiseerd en ook de TSO (overblijf) doen we samen.
Over deze hele ontwikkeling hebben we een document samengesteld, dat vanmiddag door de gemeente
(die ons hierin begeleid heeft), Stichting KOOG en Basisschool De Steiger ondertekend wordt. Een goed
teken, maar …. we zijn nog lang niet klaar en hebben nog veel meer prachtige ideeën voor de toekomst!

Namens het team van Basisschool De Steiger, is deze kerstwens voor u!

