
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Donderdag     20 december  Kerstdiner 
vrijdag      21 december 2018 11.45 vrij 
Kerstvakantie      24 december 2018 t/m 4 januari 2019  
maandag     8 januari beginnen de lessen weer om 8:30 uur! 

Jarig  Gefeliciteerd!  
December 
 
8 Lindsey Gerrist   groep 6 
10 Marsha Jansen   groep 7A 
10 Arian Qaderdan groep 7A 
15 Semih Öcalan   groep  7B 
16 Jeppe Theunissen  groep  7B 
17 Shaddan Wahedi  groep 8 
21 Elin Klei  7/8  stap 

 

UITNODIGING 
Kerstbuffet klassen 
Op donderdag 20 december van 17:30 tot 19:00 uur is er voor de kinderen een 
Kerstdiner in de klas.  
Het is de bedoeling dat alle ouders/verzorgers iets voor het buffet verzorgen.  
Een paar kleine hapjes of porties is voldoende (6 tot 10 stuks). 
Op de intekenlijst die spoedig bij de klassen komt te hangen en wordt 
meegegeven, kunt u aangeven of u iets voor het voorgerecht, hoofdgerecht of 
nagerecht gaat verzorgen. 

Hapje en drankje in aula 
De Activiteitencommissie en alle leraren van Stap voor Stap willen u graag 
uitnodigen om op school te blijven tijdens het Kerstdiner voor de kinderen. We 
ontvangen u dan graag in de aula om gezamenlijk te genieten van erwtensoep, 
Kerstbrood, glühwein, warme chocolademelk en vrolijke muziek. Een gezellig 
einde van 2018! 
 
De Activiteitencommissie 
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OPROEP 
De Activiteitencommissie is gestart met het voorbereiden van de Kerstviering op school en kan daarbij uw hulp goed 
gebruiken. 
 
Voor de volgende activiteiten zoeken we helpende handen: 
• voorbereiding Kerstviering in aula – donderdag 20 december tussen 13:00-15:00 uur en vanaf 16:30 uur; 
• hulp tijdens Kerstviering in de aula (bar) – donderdag 20 december 17:30-19:00 uur; 
• opruimen Kerstversiering – vrijdag 21 december 08:30 uur. 
 
Mocht u tijd hebben om ons te helpen, meld u dan aan via het e-mailadres evelien@tielen.com of bij één van de leden 
(namen, zie kalender). 
 
Alvast reuze bedankt namens de Activiteitencommissie! 

Ouderavond Ik & mijn puber: hoe communiceer je met pubers?  
 
Uitnodiging voor 16 januari (Westeraam in Elst) of 15 april (Hendrik Pierson College in Zetten) 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Gemeente Overbetuwe organiseert ook in 2019 de ouderavond Ik & mijn puber. Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe 
blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen 
met zichzelf bezig is? Je wilt graag dat je kind zélf bedenkt wat goed voor hem of haar is. Maar hoe kun je hier als ouder 
bij helpen? En waarom zijn deze ‘gedragsnormen’ zo belangrijk?  
 

Gemeente Overbetuwe biedt in samenwerking met theatergroep PlayBack de thema-avond In Gesprek aan. Zet je kind 
actief aan het denken in plaats van dat hij/zij zijn schouders ophaalt. Oefen met verschillende opvoedstijlen of deel je 
eigen ervaringen met andere ouders. In Gesprek is een feest der herkenning voor elk gezin met pubers, maar bovenal 
een relevante en informatieve ouderavond gericht op de communicatie tussen ouders en hun kind.  
 

‘Het voelde als een hart onder de riem. Betrokkenheid bij je eigen kind komt altijd aan, al lijkt dat soms niet zo te zijn. We 
hebben gelachen en af en toe een traantje weggepinkt.’  
Matthea Nieuwenhuis, bezoeker ouderavond In Gesprek, Culemborg 
 
 

92% van de ouders die eerder ouderavonden bezochten van PlayBack, 
geven aan dat zij handvatten kregen voor een open gesprek met hun 
kind.  
 

Aanmelden en meer informatie 
Kijk voor meer informatie en de link naar het aanmelden op 
www.overbetuwe.nl/puber. 
 

Deelname is gratis. Het programma duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Alle ouders/verzorgers van kinderen uit Overbetuwe 
in de leeftijd 11 tot 18 jaar zijn van harte welkom. Het maakt niet uit op welke school uw kind zit.  
 
Zet het in de agenda: de ouderavond Ik & mijn puber op: 
- 16 januari (Westeraam in Elst); of  
- 15 april (Hendrik Pierson College in Zetten)  
 
Met vriendelijke groet, 
Rob Engels 
 
Wethouder Onderwijs en Opvoeding 
 

 
 

http://www.overbetuwe.nl/puber


 
IK & MIJN PUBER! 
 
 
Aanmelden 
Meld u nu aan via www.overbetuwe.nl/puber. 
Iedereen is van harte welkom,  
ook als u kind niet op deze middelbare school zit. 
 
De gemeente Overbetuwe organiseert in 
2019 ook weer de ouderavond  
‘Ik & mijn puber’ rondom het thema “Hoe blijf ik in gesprek met mijn puber?” 
 
Waar? 
•    16 januari 
Westeraam in Elst, Audiotorium 6 
•    15 april 
Hendrik Pierson College in Zetten, Mammoetstraat 1-3 
 
Tijd: 18.45 – 21.00 uur 
 
Programma 
19.00 uur: inloop met koffie en thee 
19.30 uur: welkomswoord door wethouder Rob Engels 
19.35 uur: voorstelling ‘in gesprek’ van 
Theater Playback. 
21.05 uur: afsluiting 
 
Praten met pubers kan pittig zijn.  
Hoe blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, 
onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met zichzelf bezig is? 
Het professionele acteurs- team van PlayBack gaat,  
aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, in 
gesprek met het publiek. 
                
 

 

Schoolfruit 
Komende week is er voor alle leerlingen een mandarijn, appel en halve sinaasappel 
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