
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
9 oktober  Georgien Overwater op bezoek in groep 5 en groep 6 
9 oktober  Podiumochtend Stap 1/2/3, groep 6 en groep 8a 
10 oktober Ontdek Je Talenten Middag – stap 7 t/m groep 8 
11 oktober Vrije middag 
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie 

 

Jarig? Gefeliciteerd! 
5 Keano Clappers groep 8A 
6 Fien Bouman stap 4/5 
6 Jaimy Verhagen groep 5 
8 Fay Kroon groep 8B 
9 Luca Leerentveld stap 7/8 
9 Marit Schouten groep 8A 
10 Keano van den Broek  groep 8A  
 
Welkom op school Giel van de Pas en Jaylano Zanini in stap 1/2/3. Wij wensen jullie veel plezier! 
 
 

Opening kinderboekenweek: muzikale ruimtereis 

 
Afgelopen woensdag was de landelijke start van de Kinderboekenweek 2019. Op Stap 
voor Stap werd deze week geopend door juf Loes, Marie-Josée en Desirée. Alle 
kinderen waren in de aula  getuige dat juf Desirée en Marie-Josée al rappend op reis 
gingen met een raket de ruimte in. “Reis Mee” is het thema van de Kinderboekenweek. 
In de hal bij de blauwe deur vind je veel boeken over dit thema. Ook kun je daar alle 
boeken zien die voor onze eigen bieb zijn aangeschaft.  
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Ontdek Je talentenmiddag - 3 oktober 
 





 
 
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor jou! 
 
Het schoolmaatschappelijk werk is er speciaal voor je kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het even niet zo 
lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt aan iemand die met jou en je kind meekijkt, zijn wij er!  
 
Voorbeeld 
Mijn kind heeft binnenkort een schoolreisje, maar ik heb niet genoeg geld om het schoolreisje te betalen. Weet je dat je 
altijd contact op kunt nemen met het Sociaal Kernteam bij jou in de buurt of met mij zodat we met je 
mee kunnen denken? Soms zijn er mogelijkheden zodat uw kind wél mee kan met het schoolreisje en 
samen met vriendjes en vriendinnetjes een leuke dag kan hebben, denk bijvoorbeeld aan stichting 
Leergeld. Zoek contact met ons, we denken heel graag met je mee, hieraan zijn geen kosten verbonden! 
 
Ik ben Maud Willems, ervaren pedagoge en schoolmaatschappelijk werker en ik ben op maandag, 
woensdag en donderdag bereikbaar via mwillems@stmr.nl.  
 
 
 

Vrijdag 25 oktober: Halloweenparty! 

 
Noteer dit alvast in jullie agenda! Er komt een griezelige disco en een 
spannende tocht. Meer informatie komt nog!! 
 
Zijn er ouders die ons hierbij graag willen helpen en/of ook vol zitten 
met ideeën? Mail dit even dan naar: ac@stapvoorstapelst.nl,  
hulpouder Halloween. Samen maken we het een geweldige avond van! 
 
Whoa ha ha ha  
Mariëlle Hollander, Vanessa Cornelissen en Wida Aga. 
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BOEKEN SPAREN VOOR ONZE SCHOOLBIEB; SPAAR JE MEE? 
 
Sparen voor de schoolbieb is een leuke manier om onze schoolbibliotheek uit te breiden. Je kunt namelijk sparen 
voor gratis kinderboeken bij de Bruna en bij Total! 
 

 
 

1. Bruna-actie 
• U koopt tijdens de Kinderboekenweek (2 t/m 13 okt.) een kinderboek bij de Bruna-winkel in Elst 

• Lever de kassabon in op school bij Janette Huisman vóór 1 november 2019. 

• Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna-winkel 

• De school mag voor 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen kinderboeken uitzoeken in de betreffende 
Bruna-winkel. 

 
Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken we kunnen uitzoeken bij de Bruna. 
 

 

2. Total-actie 
 

Van 1 september t/m 30 november 2019. Heeft u zegels en/of boeken over? Lever ze op school in bij Janette Huisman. 
Wij zijn er heel blij mee!! 

Maak kans op een optreden van Jozua Douglas op school 
Wat moet je daarvoor doen? Vertel waarom de populaire kinderboekenschrijver Jozua Douglas een bezoek aan jouw 
school zou moeten brengen. Mail het antwoord op deze vraag naar prijzen@bruna.nl en maak kans op een meet & 
greet met Jozua Douglas op jouw school. 
 
Meet&greet Jozua Douglas 
Jozua Douglas vertelt, leest voor en je kunt hem allerlei vragen stellen. Jozua’s interactieve presentatie waarin dus 
verhalen worden afgewisseld met grappige filmpjes en ongelooflijke trucs zijn onvergetelijk. 
 
Winnaars 
De jury kiest uit alle inzendingen de 3 meest originele antwoorden. Deze prijswinnaars krijgen voor 15 november 
persoonlijk bericht en mogen Jozua Douglas op hun school verwelkomen. Wacht niet en doe mee! 
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