
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
maandag    7 januari  beginnen de lessen weer om 8:30 uur! 
vrijdag   25 januari rapport 
maandag  28 januari start nieuwe stappen 

Jarig  Gefeliciteerd!  
 
december  
 
23    Ryan Hebing          groep 6 
25    Luuk Jansen     7/8  stap 
25    Adine van de Waterlaat     groep 6 
30    Jaden Teunissen       groep  7B 
31    Iris Beuse    groep 5 
 
Januari 
 
3  Nikki Hendriks   1/2/3 Blauw 
4  Bo Eisink    groep 6 
4  Jana Helsen    4/5 stap 
8  Emma Biesheuvel   groep 6 
8  Lucas Biesheuvel   groep 6 
8  Jenayca Hartsteen   4/5 stap 

 
Welkom op Stap voor Stap! 
 
Nova en Sara Kollen (tweeling)  groep blauw 1/2/3 per 09-01-2019 
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Kerst 2018 op Stap voor Stap 
 
Het Kerstfeest is een Christelijke traditie maar het feest vindt zijn oorsprong in de tijd van de Germanen (zo’n 2000 jaar 
geleden) die vierden dat het midwinter was en dat de zonnewende plaats vond. Na 21 december worden de nachten 
weer korter en de dagen langer. Voor velen is Kerst geworden tot een gezellig familie feest in de donkere 
decemberdagen. Een feest waarbij families samenkomen en samen de dagen doorbrengen met vaak lekker eten en het 
spelen van gezelschapspelen. Het is goed om te beseffen dat lang niet iedereen zich in de gelukkige positie bevindt om 
te kunnen genieten van de decemberfeestdagen. Kijk om je heen en probeer oog te hebben voor die mensen die 
mogelijk alleen zijn deze dagen en wie weet kun je met aandacht iets voor ze betekenen. 
Op Stap voor Stap vieren we samen Kerst op openbare wijze. Kerst is voor ons het verhaal van samen zijn en rekening 
houden met elkaar. Op onze school is een rijke diversiteit aan achtergronden en overtuigingen en daarmee als kind 
kennis mogen maken, maakt je een stukje meer wereldburger. 
Op de vrijdag voor de Kerstvakantie vieren we in aula met alle kinderen Kerst nadat er de avond daarvoor gezellig is 
gegeten in alle klassen. Het lied Elke dag Kerst (Zangmakers) leverde mij vorig jaar een brok in mijn keel toen ik zag dat 
kinderen dit arm in arm met elkaar meezongen en ik grote verbondenheid met elkaar kon voelen. Prachtig om te mogen 
meemaken! Zo mag het elke dag zijn! Dit wens ik iedereen toe, mede namens het team van Stap voor Stap.  
Fijne feestdagen allemaal! 
Berry Bakker 
Directeur  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wTV--KjRueY

