
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 5 december  Sinterklaas  
 6 december   Vrije dag i.v.m. studiedag 
20 december   Kerstdiner 
21 december  Vrije middag 
24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Kerstvakantie 

Jarig?  Gefeliciteerd!  
December 
3 Mila Gielingh  1/2/3 Groen  
5 Yorwin van den Hof groep 6 
7 Thijmen Uittenbroek  groep 7A 
8 Lindsey Gerrist groep 6 

Welkom op school! 

In december starten Noud van Bekkum en Milan Steeg 
in stap 1/2/3. Welkom op Stap voor Stap en veel 
plezier! 

Aan alle kinderen van Stap voor Stap  
 
Dit jaar gaat het op 5 december gebeuren,  
Sinterklaas komt onze school met een bezoekje opfleuren.  
 
Alle kinderen worden uiterlijk 8.15 uur in de klas verwacht,  
wees dus wel op tijd had Piet gedacht.  
 
De jongsten worden dan door groep 6,7 en 8 opgehaald en om 8.25 uur gaan de 
kinderen met z'n allen naar het schoolplein, dan gaan we daar zingen en springen 
tot Sint en Piet er zijn. Ouders mogen blijven kijken, maar wel BUITEN de hekken!  
 
Na de ontvangst gaan de kinderen naar binnen; daar volgt nog een kleine ontvangst in de aula.  
Daarna gaat de Sint een klassenbezoek brengen. 

Oproep! 
Terwijl we in afwachting zijn van Sinterklaas en zijn Pieten, is de Activiteitencommissie gestart met het 
voorbereiden van de Kerstviering op school. Over de viering volgt spoedig meer informatie. 
 
Voor het versieren van de school op vrijdag 7 december (onder schooltijd), zijn we op zoek naar 
helpende handen. Graag ook iemand met sterke armen om de grote boom in de aula op te zetten.  
 
Heb je tijd om ons te helpen?  
Neem dan contact op met Evelien Tielen via evelien@tielen.com. Alvast bedankt!  
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