
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
23 t/m 29 september Nationale sportweek 
2 t/m 11 oktober Nationale kinderboekenweek 
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie 

 

Er is er een jarig .....Hoera!  Hoera!  dat kun je wel zien, dat zijn.... 
 
15 Lars Huizenga Groep 8A 
18 Sep Bloemendal Stap 4/5 
19 Bo Kollen Stap 7/8 
21 Ricardo van der Woerdt Groep 8B 

    
 

 
 

 
 
 
 

Ik ga op vakantie en ik neem mee…… 
 
…….. hopelijk een koffer vol met knuffels  
voor het Kinderbrandwondencentrum in Kaapstad!!! 
 
Eind oktober, ga ik Diane Radstake, moeder van Lisa (groep 8B), Merel (groep 6) en Sophie 
(stap 4/5), de ABC-challenge aan. Na 5 dagen Hiken in Zuid-Afrika, waarbij ik probeer zoveel 
mogelijk geld in te zamelen, bezoek ik (samen met een groep brandwonden professionals) 
ook het Kinderbrandwondencentrum in Kaapstad om daar knuffels uit te delen.  
 
Goede brandwondernzorg in Nederland 
Ons gezin maakte 3 jaar geleden kennis met de brandwondenzorg in het brandwondencentrum in het RKZ Beverwijk. 
Wij kunnen inmiddels concluderen dat deze specifieke zorg in Nederland erg goed is geregeld. Door onderzoeken door 
o.a. de Nederlandse Brandwonden Stichting, activiteiten door en met de Vereniging voor Mensen met Brandwonden, 
wordt deze (na)zorg steeds beter in en buiten de 3 brandwondencentra in Nederland. Helaas is dat niet overal ter 
wereld zo!  
 
Brandwondenzorg in Kaapstad 
In het Kinderbrandwondencentrum in Kaapstad worden jaarlijks bijna 1400 kinderen opgenomen. Meestal met zeer 
ernstige brandwonden. De meesten van hen komen uit de townships, waar veel armoede is en weinig voorzieningen. De 
Phoenix Foundation is een organisatie die samen met het Kinderbrandwondencentrum in Kaapstad zorg draagt voor 
deze kinderen. Ook proberen ze de mensen daar bewust te maken van de brandgevaren die op de loer liggen door de 
barre leefomstandigheden in de townships. Belangrijk werk waar ik graag een steentje aan bijdraag. Want wij weten als 
geen ander wat goede brandwondenzorg kan doen voor de patiënt en hun naasten! 
 
Ook jullie kunnen helpen!  
Brandwondenzorg is een lang, pijnlijk en intensief traject, waarbij kinderen erg lang in het ziekenhuis liggen. Een beetje 
afleiding is dan zeer welkom. Ze zijn in Kaapstad dan ook altijd erg blij als ze de kinderen wat troost kunnen bieden met 
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een lieve knuffel! Als ik daar heen ga neem ik een extra koffer mee en ik hoop dat die helemaal gevuld meegaat met 
lieve knuffeltjes! En daar heb ik jullie hulp bij nodig! Er komt op school bij iedere ingang een koffer, waar ik de 
knuffeltjes in ga verzamelen. Als ieder kind nou 1 schoon en héél knuffeltje doneert zijn de koffers vast gauw vol! Liever 
niet te groot, want dan kan ik meer kinderen blij maken! 
 
Mocht u als ouder ook nog iets willen doen, 29 september a.s. zal er een benefiet-concert zijn in Theater De Kik en in de 
maand oktober wordt bij Albert Heijn een flessenactie gehouden. Helpt u mee? 
 
Neem voor meer informatie gerust contact met mij op! Meer lezen? www.abc-challenge.com  
 
Alvast heel erg bedankt, 
Diane Radstake-Wagener 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

T shirts voor Ghana  
 
Hallo kinderen en ouders van Stap voor Stap, 
 
Zoals de meesten van jullie wel weten ben ik, juf Truus, 
actief betrokken bij stichting KWAME. Een kleinschalige 
stichting die zich inzet voor kinderen in Ghana. Regelmatig verschepen we dozen 
naar Ghana met o.a. kleding, verzorgingsartikelen, schoolmateriaal, kleurboekjes, 
stiften, speelgoedjes etc.  
 
Wie heeft er voor onze stichting t-shirtjes, (sport) broeken, jurkjes of 
sportschoenen over, die jullie kinderen te klein zijn en niet meer gedragen 
worden? Tekenspullen, kleine autootjes, puzzeltjes zijn ook welkom.  
Wij zijn daar heel blij mee en met ons veel ouders en kinderen in Ghana!!!  
 
Je mag de kleding inleveren bij meester Robert, de conciërge, en die zorgt dat het bij mij terecht komt.  
Alvast heel hartelijk bedankt!!!  
 
Groeten ,  
Juf Truus 
 
 

Sport 4 fun 
Leuke, extra gymlessen op jouw eigen tempo en niveau 
 

• Zit je in groep 7, 8 van de basisschool of de 1e klas van de middelbare school? 

• Woon je in Overbetuwe? 

• Wil je meer plezier krijgen in sporten en bewegen? 

• Wil je extra gymlessen op jouw eigen tempo en niveau? 
Doe mee met Sport 4 Fun! 
 
12 gymlessen waarin je verschillende sporten uitprobeert en weer plezier krijgt in sporten en bewegen. De gymlessen 
worden gegeven door Arco Verhoeks en Gijs Hoeve (gymdocenten van het HPC).  
Meer info lees je op de volgende pagina. Tot ziens! 

http://www.abc-challenge.com/


Leuke, extra gymlessen op jouw eigen tempo en niveau

Sport 4 FUN

Het belangrijkst is om plezier in sporten en 
bewegen te hebben!

Informatiemiddag: kom vrijblijvend kennismaken
27 september van 15.15 - 16.15 uur

Sportlessen
Vanaf vrijdag 4 oktober 2019 
t/m 24 januari 2020

Iedere vrijdagmiddag: 
15.15 - 16.15 uur

   Sporthal 
   De Mammoet 

      in Zetten



• Zit je in groep 7, 8 van de basisschool of de 1e klas van de middel-
bare school?

• Woon je in Overbetuwe?
• Wil je meer plezier krijgen in sporten en bewegen?
• Wil je extra gymlessen op jouw eigen tempo en niveau?

Doe mee met Sport 4 Fun! 
12 gymlessen waarin je verschillende sporten uitprobeert en weer 
plezier krijgt in sporten en bewegen. De gymlessen worden gegeven 
door Arco Verhoeks en Gijs Hoeve (gymdocenten van het HPC).

Aanmelden of vragen?
Neem contact op met Claudia Holla via 
claudia@reflex-fysiotherapie.nl of 026 4723616.

Aanmelden kan tot 27 september.

Op 18 oktober, 20 december, 27 december en 3 januari 2020 
gaan de sportlessen niet door. 




