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Agenda
Zaterdag 7 september
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september
23 t/m 29 september

Airborne wandeltocht Oosterbeek
Schoolreisje stap 1/2/3 – Brakkefort
Schoolreisje groep 6 en 7 – Hellendoorn
Nationale sportweek
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Jarig? Gefeliciteerd!
september
10
10
10
11
11

David Derksen
Luuk Slot
Luciano Zanini
Fenna Bouman
Fenne Lange

groep 6
stap 7/8
groep 6
stap 1/2/3
stap 1/2/3

WANTED: ACTIEVE EN CREATIEVE OUDERS / VERZORGERS!
Van blije kinderen worden wij, ouders en verzorgers,
blij! Klopt, nietwaar?
Geniet(en) jouw kind(eren) ook zo van de verschillende
activiteiten op school? Denk aan de komst van
Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval en het
Voorjaarsfeest … deze worden mede georganiseerd
door de activiteitencommissie. Elk jaar storten
enthousiaste leden van deze commissie zich op deze
taak, met als dank blije kinderkoppies, dankbare
leerkrachten en ouders en verzorgers.

Ben jij een actieve, creatieve
ouder of verzorger die wat
uurtjes in de maand kan
vrijmaken? Dan zoeken we jou!
De activiteitencommissie kan namelijk wat leden
gebruiken voor het schooljaar 2019-2020.

We vinden het fijn als je:
 een constructieve bijdrage levert aan minimaal
twee activiteiten;
 aanwezig bent tijdens de vergaderingen van de
activiteitencommissie (ca. 6 in een schooljaar).
Je maakt deel uit van een gedreven team. Je wordt
ondersteund tijdens het organiseren van de activiteiten
door andere leden en draaiboeken. Je mag je creatieve
ideeën onbeperkt met ons delen. Je leert de school
beter kennen en … tovert mede een lach op de
gezichten van de kinderen.
Op 12 september vindt het eerste overleg van de
activiteitencommissie plaatst. Wil je daarbij zijn? Meld
je dan nu aan via het NIEUWE e-mailadres van de
activiteitencommissie van Stap voor Stap:
ac@stapvoorstapelst.nl.
Tot ziens, de activiteitencommissie
NB: wil je geen lid worden van de AC maar wel zo nu en
dan een bijdrage leveren aan het organiseren van de
activiteiten? Meld je dan aan als HULPOUDER. Als er
hulp nodig is, weten we je snel te vinden.

Mentoren voor kwetsbare leerlingen gezocht
School’s cool Overbetuwe begeleidt leerlingen uit het
basisonderwijs. Leerlingen die door kwetsbare
omstandigheden wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld bij het maken van schoolwerk, bij het krijgen van zelfvertrouwen en succeservaringen of bij het sluiten van vriendschappen.

Wordt ik hierin begeleid?
Ja, u hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. School’s
cool zorgt ervoor dat u goed voorbereid het gezin in
gaat. Ook is er een leuke groep vrijwilligers die eens in
de acht weken samen komt om elkaar te ondersteunen
en om van elkaar te leren.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Lijkt het u wat om iets te betekenen voor een leerling in
een kwetsbare positie? U hoeft hiervoor geen onderwijsachtergrond te hebben. Geduld, een warm hart
voor kinderen en enthousiasme voor het project is al
genoeg om u aan te melden. Wilt u zich aanmelden of
wilt u meer informatie? Neem contact op met Daniëlle
van Deutekom, coördinator School’s cool Overbetuwe.

Luisterend oor
School’s cool zoekt mentoren die wekelijks bij een gezin
langs willen gaan om een leerling te helpen. We vragen
een uur van uw tijd. Een luisterend oor bieden, samen
nog even aan de slag met het huiswerk, complimentjes
geven. Zo simpel kan het zijn. Maar in dat uur kunt u
het verschil maken voor een leerling.

Mail naar danielle.van.deutekom@fortewelzijn.nl
of bel 06 – 23 38 96 41.
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!
Daniëlle van Deutekom
Naast het project voor leerlingen op de basisschool heeft
School’s cool ook een project voor leerlingen die de overstap
maken van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs.

Samen in gesprek over autisme met behulp van Brain Blocks
Hoe werkt het in een hoofd van iemand met autisme?
En hoe werkt het in een hoofd zonder autisme? Wat
zijn verschillen? Hoe kun je als je in contact met
iemand met autisme gaat hier mee omgaan? Wat
werkt wel of niet?
Met Brain Blocks als visueel hulpmiddel gaan we
hierover in gesprek op maandag 23 september om
19.30 uur in Elst. Het Sociaal Kernteam organiseert
deze bijeenkomst voor ouders, familie en mantelzorgers van mensen met autisme. Doel van de avond is
om meer begrip en inzicht te krijgen in autisme.
Daarnaast is het de bedoeling om informatie met
anderen uit te wisselen en te leren van elkaar.

Aanmelden of vragen?
Marian Eijkenaar, consulent autisme van het
Expertisecentrum van MEE Gelderse Poort begeleidt
deze avond. Er kunnen een beperkt aantal deelnemers
meedoen. Bij grote belangstelling willen we de avond
herhalen. Meld u aan vóór 18 september en met
hoeveel personen u wilt komen via
s.swagten@kernteamsoverbetuwe.nl.
Het Sociaal Kernteam en Mantelzorg
Overbetuwe zoeken de samenwerking
om het aanbod rond het thema
autisme af te stemmen. De avond is
niet bedoeld voor professionals.
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