
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
Donderdag 20 december Kerstdiner 
Vrijdag 21 december 11.45 uur vrij 
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Kerstvakantie 
maandag  7 januari beginnen de lessen weer om 8:30 uur 

 
Jarig?  Gefeliciteerd!  
December 
15 Semih Öcalan groep 7B 
16 Jeppe Theunissen groep 7B 
17 Shaddan Wahedi groep 8 
21 Elin Klei 7/8 stap 

 

Kerst op Stap voor Stap 
In de vorige schoenendoos bent u al uitgenodigd door 
de Activiteitencommissie en het team van Stap voor 
Stap voor een hapje en drankje in aula tijdens het 
Kerstdiner voor de kinderen, a.s. donderdag 20 
december.  
 
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 vrolijke muziek wordt deze avond verzorgd door 
Popkoor Akkoord. Zij repeteren iedere woensdagavond 
in de aula van Stap voor Stap en treden deze avond met 
plezier voor ons op! 
 
 

 

Bord en bestek 

Donderdag 20 december van 17:30 tot 19:00 uur viert 
uw kind Kerst in de klas tijdens het Kerstdiner. Wilt u 
daarvoor uw kind op woensdag 19 december een bord, 
bakje, beker en bestek meenemen. Alles graag voorzien 
van naam en in een plastic tas. 
 

  
 

Kerstdiner 

We verzoeken u vriendelijk om tijdens het kerstdiner, 
dus tussen 17:30 en 19:00 uur NIET naar de klassen te 
gaan. De kinderen genieten dan samen met de 
leerkracht van het Kerstbuffet. We ontvangen u wel, 
zoals heel graag in de aula voor een hapje en een 
drankje! 
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Kerstkaarten 

December is de feestmaand waarin we elkaar Fijne 
Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar wensen, vaak 
met een kaartje. Ook op school doen de kinderen dit 
onderling. 
 
Wij hebben hierover het volgende in álle klassen 
afgesproken: 

• Natuurlijk kunnen de kinderen elkaar persoonlijk een 
kaartje sturen/brengen, maar dan graag buiten 
school om; 

• Wil je alle kinderen uit je klas het beste wensen? 
Maak dan 1 kerstkaart voor de hele klas en geef die 
je aan de juf/meester, zodat die de kaart kan 
voorlezen.  

Dank je wel dat je hier rekening mee houdt! 
 
Juffen en meesters Stap voor Stap

Schoolfruit 

 
Volgende week is er voor alle kinderen waspeen, 
banaan en pomelo. 
 

 

Prijsverhoging overblijven  
Al vele jaren kunnen kinderen tussen de middag overblijven op Stap voor Stap onder prettige begeleiding van een vaste 
club dames, met als vaste coördinator Jolanda Rikken.  

 
Wij vinden het als school fijn dat we de begeleiding van de kinderen die overblijven kunnen 
uitbesteden en daarvoor ontvangen de begeleiders een vrijwilligersvergoeding en is de 
coördinator in dienst van de school.  
 
Om ervoor te zorgen dat het overblijven de school geen extra kosten oplevert, is het nodig 
om de prijs te verhogen van €1,50 naar €1,75. Deze prijsverhoging gaat in per 1 januari 2019. 

 

Stap voor Stap voor gesloten deuren? 

U heeft mogelijk de afgelopen weken meegemaakt dat de gele- of blauwe deur van Stap voor Stap gesloten was en 
ontdekt dat de deurklink bij deze deuren aan de buitenkant is verdwenen. 
 
Dit hebben wij gedaan, omdat wij diverse huurders in de school hebben die de hele dag door hun gasten ontvangen, 
waardoor de deuren te vaak open bleven staan. 
1. Hierdoor verliezen wij onnodig veel warmte en energie. Zeker in wintertijd vinden wij dit zonde en met de 

deurwijziging willen wij onnodig hoge stookkosten voorkomen. 
2. Doordat de deuren te vaak open bleven staan, hadden wij als school te weinig zicht op wie de school binnenkomt. 

Tot nu toe heeft dit gelukkig niet geleid tot ongewenste situaties, maar dat willen wij uiteraard in de toekomst ook 
graag voorkomen. 

 
De deuren zijn iedere ochtend tot ongeveer 08.45 uur open. Er komt een soort 
“klem” op de bovenkant van de deur waardoor de deur niet geheel in het slot valt 
en de deur dus geopend kan worden. Na 08.45 uur gaan die klemmen eraf en zal 
iedereen die dan nog naar binnen wil, via de hoofdingang, de rode deur moeten 
komen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verandering.  
 
namens het team van Stap voor Stap 
Berry Bakker 
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Mediawijze kinderen 
  
Onze kinderen groeien op in een tijd waarin ze in toenemende mate te maken krijgen met diverse sociale media en 
nieuwe apparaten waarmee ze moeten leren omgaan. Hoe zorgen we er samen voor dat onze kinderen op 
verstandige wijze leren omgaan met deze nieuwe mogelijkheden?  
 
Op school hebben we aandacht hiervoor in onze lessen en projecten en we doen daarom ieder jaar mee aan de 
nationale week van de mediawijsheid. Dit jaar was het thema: “Heb jij het onder de duim?”  
 
De ene duim is de andere niet 
Met de opmars van de smartphone is onze duim een machtig instrument 
geworden. Of we er nu mee scrollen, klikken of swipen: de mogelijkheden 
zijn eindeloos. Maar de ene duim is de andere niet en lang niet iedereen 
is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat 
om het doen van je bankzaken, het vinden van een baan of het regelen 
van je privacy instellingen: het wordt steeds belangrijker om een 
bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben. Daarbij hoort 
ook dat je je bewust bent van wat allemaal nodig is om mee te kunnen 
komen in een samenleving die steeds digitaler wordt. 
 
Consequenties van digitale fouten maken 
Leren omgaan met nieuwe digitale middelen/mogelijkheden gaat met 
vallen en opstaan. Kinderen leren door te proberen en door het maken van fouten. Wij als leerkrachten en u als ouders 
begeleiden de kinderen in dit proces. Het lastige van mediawijsheid is dat we zelf ook nog steeds lerende zijn om goed 
om te kunnen gaan met alle ontwikkelingen die in een sneltreinvaart op ons afkomen. Wat het ook lastig maakt, is dat 
de consequenties van het maken van fouten in de digitale wereld niet altijd zonder gevolgen blijven. Denk hierbij aan: 
• Digitaal pesten; 
• Ongevraagd in aanraking komen met confronterende/schokkende beelden; 
• Schending van privacy; 
• Nepnieuws; 
• Nepprofielen of -personen. 
 
Samen verantwoordelijk! 
Op Stap voor Stap zijn we ons zeer bewust van de medeverantwoordelijkheid die wij hebben, om onze kinderen samen 
met u, voor te bereiden op hun toekomst. We willen kinderen in een veilige omgeving laten leren en ontdekken maar 
onze controle op de digitale wereld is lang niet altijd optimaal. Wij bezinnen ons daarom op het gebruik van 
zoekmachines en denken na over vanaf welke leeftijd we kinderen kunnen leren omgaan met de grote wereld van 
Google.  
 
Verder zijn we druk bezig met het uitzetten van een doorgaande lijn op het gebied van ict-vaardigheden en 
onderzoekend leren (groep 1-8) en ook de doorgaande lijn omtrent Mediawijsheid zullen we blijven bijstellen. 
 
Tegelijkertijd is en blijft sociale controle de beste controle op grensoverschrijdend digitaal gedrag. Kijk als ouder(s) 
alstublieft mee in waar uw kind digitaal uithangt en spreek daar met elkaar én met ons over. 
 
Een voornemen voor het nieuwe jaar is om net als vorig schooljaar weer een ouderavond rondom mediawijsheid te 
gaan organiseren. Bent u er dan bij? 
 
Namens het team van Stap voor Stap, 
Berry Bakker 
  



 


