
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
Woensdag 4 december Podiumochtend stap 6, stap 7/8, groep 7 
Donderdag 5 december Sinterklaas 
Vrijdag 6 december Studiedag - kinderen zijn vrij 
Donderdag 19 december Kerstdiner 17:30 - 19:00 
Vrijdag 20 december Vrije middag 
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 
 

 
 
Gefeliciteerd , een hele fijne verjaardag voor 
 
3 december Mila Gielingh  Stap 4/5 
5 december Yorwin van den Hof Groep 7 

  
 
 

Nieuws van Sinterklaas  -  Aan alle kinderen van Stap voor Stap  

Dit jaar gaat het op 5 december gebeuren,  

Sinterklaas komt onze school met een bezoekje opfleuren.  

Alle kinderen worden vóór 8.30 uur in de klas verwacht,  

Maar kom niet te laat had Piet bedacht.  

Om 8.40 uur gaan de kinderen met z'n allen naar het schoolplein,  

We gaan daar zingen en springen tot Sint en Piet er zijn.  

 

 

Schoolfruit volgende week 

         1 gele meloen per 14 leerlingen - 79 gr per leerling 

          1 zak waspenen voor 12 leerlingen - 83 gr per leerling 
 

 
  

 
      1 Brea Burn appel per leerling  -  163 gr per leerling 
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Oproep Activiteitencommissie 
 

Beste ouder en verzorger, 

Volgende week donderdag ontvangen we Sinterklaas. We hebben er zin in! Ondertussen kijken we al wat verder:  

zodra we de beste man hebben uitgezwaaid, willen we Stap voor Stap in Kerstsfeer brengen. 

Daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! 

Op vrijdagavond 6 december vanaf 19:30 uur staat een metamorfoseavond gepland. De Sinterklaasversiering wordt dan 

vervangen door Kerstversiering. 

Kom je de leden van de activiteitencommissie een handje helpen? We zouden het fijn vinden ook wat heren te mogen 

ontvangen (in verband met het in elkaar zetten van de grote, wat zwaardere, boom). 

Meld je aan via ac@stapvoorstapelst.nl. 

Alvast reuze bedankt, de Activiteitencommissie 

 
 
 
Ontdek Je Talenten Middag 28 november 
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De gemeente Overbetuwe organiseert in 
2020 ook weer de ouderavond ‘Ik & mijn 
puber’ rondom het thema “Hoe blijf ik in 
gesprek met mijn puber?”

Waar?
• 14 januari: Het Westeraam 

(adres: Auditorium 6, Elst)
• 20 april: Hendrik Pierson College 

(adres: Mammoetstraat 1-3, Zetten)

Programma
19.00 uur:	 inloop	met	koffie	en	thee
19.30 uur:  welkomstwoord door 
 wethouder Rob Engels
19.35 uur: voorstelling ‘in gesprek’ van  
 Theater Playback.
21.05 uur: afsluiting

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf 
je in contact met je puberende zoon of 
dochter als je kind liegt, 
onbeleefd is, zich slecht kan 
beheersen of alleen met 
zichzelf bezig is?
Het professionele acteurs-
team van PlayBack gaat, 
aan de hand van 
herkenbare scènes 
aan de keukentafel, 
in gesprek met het 
publiek.

Aanmelden 
Meld u nu aan via www.overbetuwe.nl/puber. 
Iedereen is van harte welkom, ook als u kind niet 
op deze middelbare school zit.


